KLAUZULA INFORMACYJNA
Sądu Rejonowego w Pszczynie
dot. systemu monitoringu

System monitoringu wizyjnego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Pszczynie obejmuje teren
wewnętrzny budynków Sądu (wejście do budynku, ciągi komunikacyjne) oraz teren
zewnętrzny przylegający do budynków Sądu.
Zgodnie z art. 11, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zw. RODO),
informujemy, iż:
I.

Administratorem Pani/Pana danych uzyskanych w drodze monitoringu jest: Sąd Rejonowy
w Pszczynie z siedzibą w: 43-200 Pszczyna ul. ks bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 100
posiadający NIP: 638-10-39-662 REGON: 000322146.

II.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się
telefonicznie pod nr tel. 32 44 94 188 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pszczyna.sr.gov.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IV.

System monitoringu stosowany jest celem:
 zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 ochrony osób i mienia na terenie budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz ich otoczeniu,
 ochrony Administratora przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz działaniami pracowników
i osób trzecich mogących wyrządzić szkodę,
 zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Administratora na szkodę.

V.

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone,
z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

VI.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

VII.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania (na ich
uzasadniony wniosek), innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź
stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

VIII.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych
i obowiązujących konwencji.

IX.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
email: kancelaria@uodo.gov.pl
X.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

XI.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed
nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed
nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

