
Klauzula informacyjna dla osób przebywających w obszarze monitorowanym 

 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych  

w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego informuje, że w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Działu zbiorów audiowizualnych przy ul. T. Kościuszki 

3b stosuje monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 222 Kodeksu pracy. Monitoring wizyjny 

obejmuje wejścia do budynku Działu zbiorów audiowizualnych, parking przy budynku, niektóre 

obszary wewnątrz Działu, w tym wypożyczalnię Działu, salę konferencyjną oraz korytarz za salą 

konferencyjną. O zastosowaniu monitoringu informują zamieszczone na terenie budynku i przed 

nim oznaczenia graficzne (piktogramy ze znakiem kamery). 

Zgodnie z art. 13 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 dyrektywy95/46/WE 

(dalej zwane „RODO”)  informujemy, że: 

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

danych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego jest Książnica Płocka im. 

Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. T. Kościuszki 6. Kontakt do 

administratora danych: 24 262 31 17 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się 

kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych. Kontakt do inspektora ochrony 

danych w Książnicy Płockiej: iod@ksiaznicaplocka.pl 

3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie i w otoczeniu Działu zbiorów 

audiowizualnych oraz w celu ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem nadzoru wideo co wynika  bezpośrednio 

z ustawy Kodeks pracy.  

4. Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, 

której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie 

udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa.  

5. Dane w systemie monitoringu wizyjnego są przechowywane przez 30 dni od dnia zapisu, 

po czym zostają usunięte poprzez nadpisanie. Okres przechowywania może ulec 

przedłużeniu, jeżeli pojawi się potrzeba przetwarzania danych w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń lub inna potrzeba przetwarzania danych, mająca 

podstawę prawną. 

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora 

danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie 

wynikającym z RODO.  

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
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