Klauzula informacyjna na temat prowadzanego monitoringu na terenie siedziby i obiektów należących do
Nadleśnictwa Żmigród
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO),
informujemy:
Administrator danych
Nadleśnictwo Żmigród
Adres siedziby: ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród
Tel.: 71 385 30 52
E-mail: zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl
Cel przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie monitoringu wizyjnego:


Informacja o Inspektorze Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@comp-net.pl

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w związku z:

w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, na terenie
siedziby Nadleśnictwa i/lub obiektów należących do Nadleśnictwa;




ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Okres przechowywania nagrań nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wskazany wyżej termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się
postępowania. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie
nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
 dostępu do treści swoich danych;
 prawo do usunięcia;
 prawo do ograniczenia przetwarzania;
 prawo wniesienia sprzeciwu;
Odbiorcy danych:
W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami danych
mogą być:
 Firmy informatyczne świadczące usługi oraz wsparcie techniczne;
 Firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

