załącznik numer 21 do Polityki Bezpieczeństwa - klauzula informacyjna o monitoringu

OBIEKT
MONITOROWANY
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)
informuję, że:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracownikom i osobom przebywającym na terenie sądu oraz
ochrony mienia, na terenie Sądu Rejonowego w Ełku stosuje się monitoring wizyjny.
Administratorem
reprezentowany

danych osobowych
przez Prezesa Sądu.

Kontakt do Administratora:

jest

Sąd

Rejonowy

w

Ełku

przy

ul. Małeckich

4,

+ 48 87 629 03 35, e-mail: oddzial.administracyjny@elk.sr.gov.pl

W sądzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy
pod adresem korespondencyjnym:
Sąd Rejonowy w Ełku, 19-300 Ełk ul. Małeckich 4 bądź za
pomocą adresu e-mail oddzial.administracyjny@elk.sr.gov.pl
Administrator
będzie udostępniać
Pani/Pana
dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub w
ramach realizacji przysługującego mu uprawnienia.
Dane osobowe nie będą przekazywane
Pani/Pana
decyzji.

do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

Monitoringiem
parkingi).

objety jest budynek

Zapisy z monitoringu przechowywane
maksymalnie do 90 dni.

sądu i obszar

ani zautomatyzowanemu

podejmowaniu

wokół sądu (ciągi komunikacyjne,

będą aż do nadpisania(w

zależności

od wielkości

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora
do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

chodniki,

nagrań)

dostępu

Każdemu którego dane są przetwarzane
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkows 'im Pani/Pana
I
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
rszawa.
I
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Podpis Administratora

