
Klauzula informacyjna  

Monitoring 

 
Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO1: 
1. Administratorem Danych, jest Urząd Statystyczny w Lublinie reprezentowany przez 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 , 20-068 
Lublin, 

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie, 20-068 Lublin 
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail:  IOD_USLUB@stat.gov.pl 
 telefonicznie: 81/ 465-20-64 
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Administrator wprowadził następujące formy monitoringu: 
Monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu Urzędu Statystycznego 
w Lublinie i osób w nim przebywających, ochrony mienia przed kradzieżą lub 
zniszczeniem, ochrony dostępu do pomieszczeń przed osobami nieuprawnionymi;  

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
w związku z: 
 art.22²  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
 ustawa 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób imienia. 

5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj. Zapisy 
z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 30 dni.  W przypadku, 
gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 
celów. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych 
na podstawie przepisów prawa.  

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do 
organu nadzorczego. 

10. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania2. 

 
 

Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością 
rejestracji wizerunku na powyższych zasadach. 

                                                             
1 Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie 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) 
2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy 
tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 
przemieszczania się. 
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