Klauzula informacyjna w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego
w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1. W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach funkcjonuje monitoring wizyjne, który
obejmuje: wejście do budynku Sądu, ciągi komunikacyjne – korytarze, obszar wokół
Sądu (parkingi, chodnik);
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego
w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2;
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@myslowice.sr.gov.pl;
4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są
na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni;
5. Sąd Rejonowy w Mysłowicach zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez
monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób;
niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
 na wniosek organów prowadzących postępowanie
 na wniosek Kierownika jednostki
6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny
odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownik jednostki. Zabezpieczone
dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym
postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze,
sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
7. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art.6 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks pracy;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom uprawnionym
do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, ani profilowaniu;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax
22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
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