Klauzula informacyjna monitoringu w Uniwersytecie Zielonogórskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
[RODO], informuję, że:
1)

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra,
ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 68-328-2000, fax: 68-327-0735; www.uz.zgora.pl.

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, w
sprawach ochrony swoich danych osobowych, przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub
telefonicznie tel. 603474724.

3)

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób
przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony osób i mienia.

4)

Dane osobowe [w postaci monitoringu wizyjnego] przetwarzane są na podstawie art. 6
lit. c RODO oraz art. 222 Kodeksu pracy.

5)

Dane rejestrowane przez system monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni od daty ich
pozyskania.

6)

Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

7)

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8)

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

