KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym
dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk,
ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod numerem telefonu: +48 58 523 31 30, +48 58 523 24 59 lub adresem e-mail:
iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z ich przetwarzaniem.
3. Celem zastosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa
członkom społeczności akademickiej oraz innym osobom przebywającym na terenie
Uniwersytetu Gdańskiego, ochrona mienia Uczelni oraz urządzeń użyteczności publicznej
a także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uczelnię
na szkodę.
4. Monitoring wizyjny obejmuje w szczególności następujące obszary na terenie
Uniwersytetu Gdańskiego: miejsca wjazdu/wyjazdu na teren Uczelni, place parkingowe,
elewacje budynków, wejścia główne do budynków, korytarze i klatki schodowe
w budynkach.
5. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego
jest:
− art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego wynikającego w szczególności z art. Art. 222 Kodeksu Pracy,
− art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
6. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od
dnia nagrania, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność ich przechowywania dla celów
dowodowych w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez stosowne organy.
Wówczas okres ich przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
7. Nagrania z monitoringu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych może być
podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi w zakresie
utrzymania technicznego systemu a także bezpośredniej ochrony osób i mienia.
8. Na zasadach określonych przepisami RODO, osobom, których dane osobowe Uczelnia
przetwarza w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

