INFORMACJA O PRYWATNOŚCI – monitoring wizyjny
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel.
61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli i pracowników przebywających w budynkach Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
1/
2/

podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego powyżej celu przetwarzania i usuwane z systemu po upływie max. 31 dni.
6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo:
1/
2/
3/
4/
5/

dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania danych,
do usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia
sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

