
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych – monitoring 

UWAGA!!! OBIEKT MONITOROWANY 

 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Białymstoku (15-472) przy ul. Ciepłej 32, dalej jako „Centrum” w celu poprawy 

bezpieczeństwa Słuchaczy/Klientów/Odbiorców usług oraz ochrony mienia Centrum. 

2. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 3 miesięcy  

od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji – dysku 

twardym rejestratora znajdującego się w zabezpieczonym pomieszczeniu. 

3. Monitoringiem wizyjnym całodobowo objęte są następujące pomieszczenia Centrum: 

a) wejście główne do Centrum, klatki schodowe, korytarze, 

b) otoczenie i parking. 

4. Na podstawie art. 12 ust. 1 Rozporządzenie 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 (dalej jako „RODO”), Centrum informuje, iż: 

a) Administratorem danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (15-472) przy ul. Ciepłej 32. 

b) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres  

e-mail: iodo@ckubialystok.pl lub tel. 85 651 58 55. 

c) Dane osobowe, o których mowa w pkt. a będą przetwarzane w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 108 a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996).  

Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku 

wejścia na teren budynku.  

d) Dane osobowe pochodzące z monitoringu mogą być przekazywane organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), organom samorządu terytorialnego w związku  

z prowadzonym postępowaniem lub innym organom państwowym w zakresie ich 

kompetencji. 

e) Dane osobowe, o których mowa w pkt. a nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, 

nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

f) Słuchaczom/Klientom/Odbiorcom usług oraz pracownikowi Centrum przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w obrębie 

działania kamer monitoringu, odmowa udostępnienia danych osobowych spowoduje 

odmowę wstępu na teren Centrum. 


