INFORMACJA
O MONITORINGU WIZYJNYM
PROWADZONYM PRZEZ
SZCZECIŃSKIE CENTRUM
ŚWIADCZEŃ
Szanowni Państwo
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie 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.2016.119.1 ze zm. – zwane dalej rozporządzeniem „RODO”. Zgodnie z art. 13, 14, 15
rozporządzenia RODO - Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest: Gmina Miasto Szczecin 2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Szczecińskie Centrum Świadczeń (SCŚ) z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
tel. (91) 44-27-100, fax: (91) 44-27-101, e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl, Informacja: tel. (91) 44-27-148
Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres około 14 dni od dnia jego pierwszego
zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji (dysku twardym rejestratora), a następnie jest nadpisywany.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów
prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany powyżej
termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki Szczecińskiego Centrum Świadczeń:
a) ul. Kadłubka 12, 71-241 Szczecin,
b) ul. Klonowica 1A, 70-226 Szczecin.
Monitoring wizyjny obejmuje: korytarze, pomieszczenia ogólnodostępne oraz teren bezpośrednio przyległy do
budynku.
Budynki objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są tabliczką z piktogramem kamery wizyjnej.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Szczecińskie Centrum Świadczeń – Inspektor Ochrony Danych,
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, tel. (91) 44-27-122, e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników oraz ochrona
mienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. f – rozporządzenia RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. –
Kodek pracy. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane organom państwowym, organom
ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), organom samorządowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa
oraz innym osobom, podmiotom na potrzeby prowadzonego postępowania dowodowego.
Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest fakultatywne, jednakże wchodząc na obszar monitoringu
decydują się Państwo dobrowolnie na udostępnienie swoich danych osobowych w celu ich rejestracji i realizacji
prawnie uzasadnionych interesów wykonywanych przez Administratora.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą profilowane.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy 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.2016.119.1. ze zm.

