Klauzula – Monitoring wizyjny

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im.
Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Andrzeja Szwalbego 6.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1. Listownie: ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, Polska
2. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie:
		 www.filharmonia.bydgoszcz.pl/kontakt
3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie:
		 www.filharmonia.bydgoszcz.pl/kontakt
Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować listownie lub e-mailem na
adres: iod@filharmonia.bydgoszcz.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez
Filharmonię Pomorską, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich
przetwarzanie.
Cele i podstawy przetwarzania:
Podstawowym celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa melomanom,
pracownikom i pozostałym osobom przebywającym na terenie Filharmonii Pomorskiej, a także ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO1) w związku z art. 222
Kodeksu Pracy oraz art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą udostępniane uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności (np. sądom, prokuratorom, policji) na podstawie ich pisemnego
wniosku.
Okres przechowywania danych:
Zapisy z kamer będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne
nie stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
		 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Sposób przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

[1] 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 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz.
UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.

