
INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO  

W POWDiR 

1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu 

wizyjnego jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z 

siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów, reprezentowanym 

przez Dyrektora POWDiR. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i 

Rodziny możliwy jest pod adresem email: powdir.chrzanow@wp.pl 

3. Monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego prowadzony jest w celu 

zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na 

monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia. 

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 

05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 22 

§ 1 Kodeksu pracy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 

mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn.zm.).  

4. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres do 21 dni, z zaznaczeniem iż 

okres ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni. 

5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy, którym należy 

udostępnić zapis z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie wykonania obowiązku 

prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone za zgodą Administratora 

do podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych (w przypadkach 

określonych w regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego POWDiR). 

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych 

osobowych, gdy udowodni Administratorowi swój interes prawny. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

8. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne piktogramy kamery 

umieszczone  bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach 

wejściowych placówki. 
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9. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną 

zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.  

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 


