
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 

W związku z art. 13 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu 
wizyjnego Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1 32 – 590 Libiąż, mail: lck@libiaz.pl 

 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można 
skontaktować się poprzez e-mail: grabowskaodo@gmail.com w  każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3) W sprawie przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego można kontaktować się na 
dane wskazane powyżej w pkt. 1 klauzuli. 

4) Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
monitorowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia na 
podstawie art. 12 i art. 13 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 oraz art. 22² 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 
Libiąskie Centrum Kultury. 

5) Monitoring wizyjny obejmuje: teren wokół budynku, wejścia do budynku, hol wejściowy, klatka 
schodowa, siłownia. 

6) Administrator dla celów dowodowych może sam dokonać zabezpieczenia nagrania zdarzenia 
zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagraża bezpieczeństwu 
i porządkowi czy niszczeniu mienia lub na wniosek osoby zainteresowanej, która wykaże interes 
prawny. 

7) Zapisy z monitoringu są przechowywane do ok. 2 tygodni w zależności od wielkości nagrań. Po tym 
czasie zapis jest nadpisywany automatycznie. W niektórych przypadkach materiał z monitoringu może 
zostać zabezpieczony jako dowód w prowadzonej sprawie, wówczas dane z monitoringu są 
przechowywane do czasu przekazania do właściwego organu ścigania, który wykaże prawny interes w 
pozyskaniu tego materiału i dalej dane są przetwarzane do prawomocnego zakończenia postępowania 
prowadzonego na podstawie prawa.  

8) Odbiorcami Pani/Pana danych zarejestrowanych przez system monitoringu mogą być podmioty, 
które świadczą dla administratora usługi serwisowe w zakresie monitoringu oraz w niektórych 
przypadkach instytucje np. policja, sąd, prokuratura. 

9) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach 
określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w 
art. 18 RODO. 

10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej oraz 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 


