INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Rejestracja wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego (CCTV)
W Urzędzie statystycznym w Krakowie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami
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). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu

prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
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Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Krakowie (adres siedziby: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków) – zwany dalej
„Administratorem”;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail:
iod_uskrk@stat.gov.pl;
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)1 RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 735), w celu realizacji
obowiązków związanych z ochroną osób i mienia na terenie Urzędu Statystycznego w Krakowie;
Obowiązek podania danych osobowych: w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane
w związku z ich rejestracją w systemie CCTV jest to niezbędne do realizacji celów Administratora
danych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną osób i mienia. Ze względu na
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa brak wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych nie będzie skutkował zaprzestaniem rejestracji Pani/Pana wizerunku
w czasie kiedy przebywacie Państwo na terenie Urzędu.;
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione na podstawie przepisów prawa podmiotom do tego uprawnionym, np.: Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie
CCTV nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania Pani/Pana danych osobowych
(wizerunku).
Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w ograniczonym zakresie w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia - jeżeli nie zostaną usunięte przez
Administratora terminie wskazanym w pkt. 6, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane
podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

