
 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej również „RODO”), informuje się, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy 

w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, reprezentowany przez 

Dyrektora, dane kontaktowe: tel. 801 002 124 - obsługa połączeń przychodzących z sieci 

stacjonarnych, lub 459 595 060 - obsługa połączeń przychodzących z sieci komórkowych, 

e-mail: pup@pup.rzeszow.pl; 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Rzeszowie adres e-mail: iod@pup.rzeszow.pl lub adres siedziby wskazany w pkt 1; 

3) Dane osobowe uzyskane w wyniku rejestracji obrazu (monitoringu wizyjnego) przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO i art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeksu pracy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia 

oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Powiatowy Urząd 

Pracy w Rzeszowie na szkodę.  

Monitoringiem wizyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie objęty jest budynek przy 

ulicy Partyzantów 1a i al. Batalionów Chłopskich 7, z obszarem działania: ciągi komunikacyjne 

(korytarze) w budynkach, chodniki wzdłuż budynków, parking. Monitoring nie obejmuje 

stanowisk pracy oraz pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i pomieszczeń udostępnianych 

zakładowej organizacji związkowej;  

4) Odbiorcami danych osobowych (w formie nagrań) będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Dane osobowe (nagrania) uzyskane w wyniku rejestracji obrazu (monitoringu wizyjnego) będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego 

w pkt 3, przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca, licząc od dnia ich wytworzenia a po upływie 

tego okresu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

6) Przysługuje Pani/Panu – prawo żądania:  

- dostępu do danych osobowych, stosownie do przepisów zawartych w art. 15 RODO, 

- usunięcia danych, stosownie do przepisów zawartych w art. 17 RODO, 

- ograniczenia przetwarzania danych, stosownie do przepisów zawartych w art. 18 RODO; 

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi, w zakresie 

nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO; 

8) Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

9) Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO). 
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