
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO) uprzejmie informuję, że: 

 

Tożsamość administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska 

Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka 

poprzez e-mail: info@klimat.gov.pl 

telefonicznie: 22 36 92 900. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor 

ochrony danych, z którym można się kontaktować:  

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka 

poprzez e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl. 

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe - w postaci wizerunku - będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 

ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora). 

 

Obszar monitorowany 

Monitoring wizyjny obejmuje następujące obszary: obszar zewnętrzny (parking zewnętrzny, parking wewnętrzny, 

dziedziniec budynku oraz tereny przyległe do budynku) oraz obszar bezpieczny (obejmujący strefy ochronne I, II i III, 

określone w Planie Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie, w tym ciągi komunikacyjne wewnątrz obiektu 

oraz miejsca publicznie dostępne poza strefą ochronną III na terenie budynku: kancelaria ogólna oraz hol główny  

na parterze). 

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotowi, który przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiot przetwarzający),  

tj. podmiotowi świadczącemu usługi ochrony. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania 

stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania 

zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii  

• prawo do usunięcia danych 

• prawo ograniczenia przetwarzania 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 

kontaktowe zawarte są powyżej). 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.  

 

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich. 

 

Informacja o profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Przebywanie na terenie obszaru monitorowanego wiąże się rejestracją wizerunku osób tam przebywających w celu,  

o którym mowa powyżej. 
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