
   KLAUZULA INFORMACYJNA 
         MONITORING 

 

I.         Dane kontaktowe Administratora Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Prezes 
lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie, z siedzibą w Węgrowie,  przy ul. Przemysłowej 20. 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie  
sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski email: iod@wegrow.sr.gov.pl lub 
korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych. 

III. Objęcie terenu monitoringu wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora                            
( art. 6 ust 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 
zwane dalej „RODO”, jak i zapisom w Art. 222  § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).  

IV. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia  lub  zachowania                   

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca                    

wprowadził szczególny nadzór nad terenem Sądu lub terenem wokół Sądu w postaci środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), 

V. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub                                  

pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie                   

monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego powyżej i nie 

naruszy to godności oraz   innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności 

i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik 

uniemożliwiających rozpoznanie przebywających  w tych pomieszczeniach osób, 

VI.  Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,                    

i  przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. 

VII. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na             

podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 

w postępowaniu, termin określony w pkt 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

VIII.  Po upływie okresów, o których mowa w pkt 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania 

obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej. 

IX. Pracodawca oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny,                        

za pomocą odpowiednich znaków. 

X. W przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do                 

organu  nadzorczego. 
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