
Klauzula informacyjna – monitoring 

W związku z realizacją wymogów 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 (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

„RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie Domu Pomocy 

Społecznej w Krzesimowie: 

 

1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych 

pozyskanych w systemie monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie, 

reprezentowany przez Dyrektora Domu – Panią Ewą Pietrzyk, z siedzibą w Krzesimowie. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 

602898125 lub adresem e-mail: biuro@kancelaria-siedlec.pl. 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowanej przez urządzenie 

monitorujące wyłącznie obraz tj. kamerę, w celu zapewnienia porządku publicznego i 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia 

NIE SĄ PRZETWARZANE w rozumieniu ww. przepisów prawa. Monitoring umożliwia 

podgląd obrazu wyłącznie w czasie rzeczywistym – bez zapisu, w związku z czym 

administrator nie utrwala/zapisuje nagrań z monitoringu. 

4. Podstawą prawną rejestrowania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt 

c) RODO, 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 

1000). 

5. Dane osobowe rejestrowane przez monitoring wizyjny w Domu Pomocy Społecznej 

Krzesimowie nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze 

względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

6. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że 

rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na 

teren budynku Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

 


