Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego
w Zakładzie Poprawczym w Szubinie monitoringu wizyjnego.
1. Cel stosowania monitoringu wizyjnego
Zakład Poprawczy w Szubinie celem zwiększenia bezpieczeństwa (zarówno osób przebywających
na terenie Zakładu, mienia oraz urządzeń niezbędnych do przetwarzania danych osobowych)
stosuje na terenie swojego zakładu monitoring wizyjny.
2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Zakład Poprawczy w Szubinie
ul. Kcyńska 36
89-200 Szubin
3. Sposoby kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio
z Administratorem danych lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w następujący sposób:
Administrator:
Telefon:
52 384 28 19
E-mail:
sekretariat@szubin.zp.gov.pl
Inspektor Danych Osobowych:
……………………………….
Telefon: ……………………..
E-mail: ………………………
4. Okres przechowywania danych osobowych
Utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego dane osobowe są przechowywane i ewentualnie
przetwarzane przez okres nie przekraczający 90 dni. Przedmiotowy okres zostaje wydłużony
jedynie w wypadku, jeżeli zapisy monitoringu są lub mogą zostać wykorzystane jako dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
(np. w wypadku zarejestrowania czynu zabronionego) – w takim wypadku przedmiotowe zapisy
będą przechowywane do czasu wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
5. Udostępnianie zarejestrowanych danych osobowych
Zarejestrowane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przede wszystkim sądom, prokuraturom
oraz organom administracji). Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione podmiotom
upoważnionym celem ich wywiązania się ze zleconych przez Zakład Poprawczy w Szubinie usług.
WAŻNE:
Zakład Poprawczy w Szubinie nie przekazuje oraz nie udostępnia danych osobowych
podmiotom trzecim w celach reklamowych czy marketingowych.

6. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są administrowane i przetwarzane
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring, w zakresie ochrony danych
osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
•
•
•
•
•
•
•

domaganie się anonimizacji wizerunku,
dostęp do danych osobowych i ich sprostowanie
prawo do informacji o funkcjonowaniu monitoringu i jego zasięgu,
wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
przenoszenie danych.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych utrwalonych przez monitoring wizyjny.
Uprawnienie do stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Poprawczego w Szubinie
wynika z szeregu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Do najważniejszych aktów
prawnych należą:
•
art. 6 ust. 1 lit. c 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
•
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z
późn. zm.),
•
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
•
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r., poz. 487 t.j.),
•
ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1834 z późn. zm.).

