KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY
Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm.) – zwanego dalej
jako RODO informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, (87-100 Toruń), z którym można się skontaktować
poprzez:
1) adres e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl
2) pisemnie na adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55;
3) telefonicznie : +48 (56) 650-00-44; fax numer: +48 (56) 650-03-33,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez e-mail: iod@impib.lukasiewicz.gov.pl lub listownie na adres Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe, zwłaszcza w postaci wizerunku, przetwarzane są w celu ochrony mienia i
porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby
Administratora i odbywa się na podstawie m.in.:
1) art. 6 ust. 1 lit c) i f) RODO w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce i z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz i w zw. z art. 5a ustawy z
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i art. 22² § 1 Kodeksu pracy,
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zabezpieczenia jego
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych, m.in. w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń w związku z prowadzoną działalnością;
2) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Pani/Pana zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz
Administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia
Swojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren obiektów Administratora
objętych monitoringiem wizyjnym. Przebywanie przez Ciebie na terenie siedziby Administratora
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać innym podmiotom przetwarzającym, które świadczą
dla nas usługi zgodnie z zawartymi umowami o powierzeniu przetwarzania danych oraz innym
podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi
informatyczne, usługi ochrony osób i mienia oraz dostawcom systemów CCTV (monitoringu
wizyjnego). Zakres danych przekazany tym podmiotom ograniczony jest wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczonymi usługami. Powierzenie przetwarzania
Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy te podmioty zapewnią, przy użyciu odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, właściwą ochronę Pani/Pana praw. Odbiorców tych danych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych,
w tym Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą także ujawnione pracownikom Administratora w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków i posiadanych upoważnień.
Pani/Pana dane osobowe Administrator udostępnia też (w zakresie i na podstawie upoważnienia
wynikającego z obowiązującego prawa) podmiotom kontrolującym Administratora oraz innym
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom,
prokuraturze, Policji, ABW, CBA i innym publicznoprawnym organom)
5. Okres przechowywania danych
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1) Pani/Pana dane osobowe w postaci zapisu obrazu na informatyczny nośniku danych będą
przechowywane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania, po upływie tego terminu
zostaną automatycznie nadpisane - dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości
zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
2) Jeśli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
Administrator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas
na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (odebrany przez Administratora przed upływem
terminu wskazanego ppkt. 1), która wykaże swój interes prawny lub decyzji Administratora,
zostanie zabezpieczona kopia zapisu i przechowywana przez Inspektora Ochrony Danych przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, po
czym udostępniona uprawnionym podmiotom/organom jedynie na podstawie przepisów
prawa - okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora.
3) Po upływie okresów, wskazanych w ppkt. 1 i 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne, w tym
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) i regulacji wewnętrznych obowiązujących u administratora,
nie stanowią inaczej.
6. Prawa podmiotów danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora masz prawo:
1) do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
2) do sprostowania oraz uzupełnienia danych, zgodnie z art. 16 RODO;
3) do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO;
4) do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
5) do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu do
przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
6) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
7) do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na
art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania, zgodnie z art. 21 RODO;
8) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO;
9) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 RODO, w zakresie w
jakim podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem.
7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania stosownie do art. 20 i 22 RODO.
8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie Pani/Pana danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa Administrator. Jeżeli odmówisz podania
Swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, Administrator nie będzie mógł zrealizować
celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa;
2) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, zgoda może być cofnięta w dowolnym
momencie.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl - gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (rozumianego jako
państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
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