INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mający siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów)
z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 10.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony
mienia i odbywa się na podstawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w systemie monitoringu przez okres 30 dni od ich zarejestrowania. Po tym terminie dane
zostają nadpisywane.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane
nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie
podmiotom
uprawnionym
do
ich
otrzymania
na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Prawa
osoby,
której
dane
dotyczą:
Posiada
Pani/Pan
prawo
dostępu
do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą
udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom
międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych IOD_USRZE@stat.gov.pl, lub pod numerem telefonu 175835210

