INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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).

Szanowni Państwo,
 Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych w ramach prowadzonego
monitoringu, jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków
71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPUZ w Nowym Targu lub Uczelnią.
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: Podhalańska
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ lub na
adres e-mail: iod@ppuz.edu.pl.
 Bezpośredni nadzór nad systemem monitoringu w PPUZ w Nowym Targu pełni Kierownik Działu
Administratora Budynków, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
budynek@ppuz.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: (18) 26 10 744.
 Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, członków
społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu i gości przebywającym na jej terenie oraz
w celu ochrony mienia Uczelni.
 Monitoringiem wizyjnym zostały objęte budynki należące do PPUZ w Nowym Targu oraz teren
wokół Uczelni (m.in. parkingi, drogi dojazdowe, ciągi komunikacyjne). Rejestracji i zapisowi
danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy),
w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa pracowników PPUZ w Nowym Targu oraz ochrony
mienia Uczelni;
 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (w związku z art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce), w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa członków społeczności
akademickiej PPUZ w Nowym Targu i gości Uczelni.
 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom państwowym i podmiotom
publicznym w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa (np. Policji,
Prokuraturze, Sądowi). Dostęp do monitoringu mogą mieć ponadto podmioty, którym
Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
osobowych (firma ochroniarska, firma serwisująca system monitoringu wizyjnego).
Nie udostępnia się zapisu z monitoringu innym osobom lub podmiotom ze względu na możliwość
naruszenia praw i wolności osób, których dane także zostały zarejestrowane.

 Państwa dane osobowe są przechowywane przez maksymalnie 14 dni, po czym zostają usunięte
poprzez nadpisywanie. W przypadku gdy nagranie stanowi dowód w sprawie, okres ten może ulec
przedłużeniu do czasu przekazania nagrania uprawnionemu organowi.
 Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w
zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
poddawane profilowaniu.

