Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego prowadzonego przez
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016. 119.1), dalej „RODO", Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie niniejszym informuje, że należące do niej budynki, teren wokół
w/w budynków, w tym place parkingowe, wejścia do w/w budynków monitorowane są za pomocą systemu
monitoringu wizyjnego z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie SGGW
oraz, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej „Administratorem";

Wiejskiego

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane
dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.pl lub korespondencyjnie pod
adresem: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie
SGGW, w tym ochrony osób przebywających na terenie objętym monitoringiem (członków społeczności
akademickiej oraz gości SGGW) i ochrony mienia na terenie SGGW, a także zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym,
administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust.1 lit. e RODO) ;
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, którym Administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy w związku ze świadczonymi na rzecz Administratora
usługami, które są niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane
osobowe są przetwarzane, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą
poddawane profilowaniu;
10) Przebywając na terenie SGGW objętym monitoringiem wizyjnym dobrowolnie przekazuje Pani/Pan swoje
dane osobowe w postaci wizerunku, jeżeli nie chce Pani/Pan by Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunek
został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego Administratora należałoby zrezygnować z wejścia na teren
SGGW objęty monitoringiem wizyjnym , brak możliwości zarejestrowania Pani/Pana wizerunku powoduje brak
możliwości realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
11) Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do Pani/Pana praw wskazanych powyżej przepisy RODO przewidują
ograniczenia, prawa te będą niezwłocznie weryfikowane przez Administratora zgodnie z RODO.
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