KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
I.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych uzyskanych na skutek stosowanego monitoringu wizyjnego jest
Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944) z siedzibą w Wólce
Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki, NIP 8231663667, reprezentowane przez Dyrektora (zwane dalej
Muzeum Treblinka).
II.

Inspektor Ochrony Danych.

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz
skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki lub
numer telefonu: 516-540-147.
III.

Cel i podstawy przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na skutek stosowanego monitoringu wizyjnego zapewnienia
bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia na terenie całego Muzeum Treblinka (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
IV.

Odbiorca danych.

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotowi
informatycznemu, wynajętej ochronie zewnętrznej, inspektorowi ochrony danych osobowych,
służbom (policja, sąd, prokuratura), innym podmiotom prawnie upoważnionym.
V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI.

Okres przechowywania danych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do
nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

VII.

Twoje prawa.

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f)

prawo przenoszenia danych osobowych,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych przetworzonych
przed jej wycofaniem.

VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych (dotyczy sytuacji, gdy dane
zebraliśmy od Ciebie)

Stosowanie monitoringu wizyjnego zapisującego dane osobwe jest niezbędne w celu zapewnienie
bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia na całym terenie byłego obozu.
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proﬁlowaniu.

