Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, którego siedzibą jest
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec
Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu,
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie
danych osobowych e-mail: iod@powiat.ostrowiecki.eu
3. Monitoringiem wizyjnym w Starostwie objęto:
• wejście do budynku głównego Starostwa,
• miejsce obsługi interesanta w holu głównym budynku Starostwa,
• obszar wokół budynku Starostwa ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.
Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich
znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz
(bez dźwięku).
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia administratora (art.6 ust.1 lit c RODO),
a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. 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
pracodawca 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.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy
czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne
prawne podstawy przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

