
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MONITORING

Z uwagi na obowiązek stosowania 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. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/
Pana danych osobowych :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74, 82-
200 Malbork. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem,
telefonicznie pod nr tel.  (55) 647-27-81  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej  sekretariat@mops.mal-
bork.pl     

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl, oraz pisemnie na adres
siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia RODO tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu: 
 zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
dowód  w  postępowaniu,  termin  przetwarzania  ulega  przedłużeniu  do  czasu  prawomocnego  zakończenia
postępowania.

5. Dane z systemu rejterującego obraz mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura,
sąd).  Dane  mogą  być  również  udostępnione  wykonawcom  realizującym  usługi  na  rzecz  Administratora
wymagające dostępu do tych danych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na
podstawie stosownych umów.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  w  sytuacjach  przewidzianych  w  Rozporządzeniu  RODO
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16
Rozporządzenia  RODO),  usunięcia  (wyłącznie  w  przypadkach  określonych  w  art.  17  Rozporządzenia  RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia  RODO,  przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego tj.  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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