Klauzula informacyjna o prowadzeniu monitoringu na terenie
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Zgodnie z art. 12 i 13 ogólnego 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), informujemy że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w systemie monitoringu jest
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice
2, tel. 91 479 40 53.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefony
91 479 40 34 lub adresem e-mail iod@zodr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ZODR i osób
przebywających na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach oraz ochrony mienia Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz art.
222 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320).
4. Monitoringiem w Zachodniopomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
objęto:
1) wejście do budynku szkoleniowego,
2) hol główny recepcji w budynku szkoleniowym.
Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą
odpowiednich znaków z symbolem kamery.
5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane są na dysku twardym w pętli nie dłużej niż 90 dni
od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

