Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel.(22) 487 13 00
e-mail:sekretariat@opsbemowo.waw.pl
www.opsbemowo.waw.pl

KLAUZULA INFORMACJNA
DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej:
RODO), informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st.
Warszawy (OPS) z siedzibą przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie (01-310), adres e-mail:
sekretariat@opsbemowo.waw.pl,
tel.
+48-22-48-71-301
http://opsbemowo.waw.pl/,
https://opsbemowo.bip.um.warszawa.pl/default.htm.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować
mailowo pod adresem iod@opsbemowo.waw.pl lub pocztą na adres korespondencyjny OPS wskazany
w ust. 1.
Na terenie siedziby OPS funkcjonuje system monitoringu umożliwiający rejestrację obrazu. Monitoring
obejmuje części budynku siedziby OPS i teren przyległy do wejścia do siedziby OPS. Rejestracji
i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, nie rejestruje
się dźwięku (fonii).
Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są przez OPS na
podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO zgodnie z Regulaminem pracy wdrożonym na podstawie przepisów
prawa pracy (art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby OPS oraz w celu zabezpieczenia mienia
znajdującego się w siedzibie OPS.
Przetwarzane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 45 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić
dowód w tym postępowaniu.
Przebywania na terenie siedziby OPS ze względów technicznych jest równoznaczne z podaniem danych
osobowych w postaci wizerunku. Na terenie siedziby OPS znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt
jest monitorowany.
Każdemu, kogo dane dotyczą przysługują prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.
15 RODO); sprostowania swoich danych(art. 16 RODO); żądania usunięcia danych osobowych (art. 17
RODO); żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, (art. 21 RODO) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem lub IOD w sposób wskazany powyżej.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych
osobowych.
Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób
ciągły, zapis jest automatycznie nadpisywany.
Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane
nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Administrator z inicjatywy własnej nie podejmuje działań w celu identyfikacji osób (innych niż pracownicy
Ośrodka), których wizerunek został utrwalony przy pomocy monitoringu wizyjnego.
Szczegółowe informacje o zasięgu monitoringu dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta oraz
w Sekretariacie OPS. Znajdują się tam również dodatkowe wyjaśnienia dot. spraw, o których mowa
w niniejszej informacji.
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Poniższy materiał zawiera
dodatkowe informacje w/s monitoringu
funkcjonującego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
1.

Monitoring obejmuje część parteru oraz pierwszego piętra budynku przy ul. Rozłogi 10 wykorzystywanego
na potrzeby siedziby OPS oraz teren przyległy do wejścia do siedziby OPS. Rejony objęte
monitoringiem są szczegółowo oznaczone na załączonych planach. W szczególności
monitoringiem nie są objęte pomieszczenia sanitarne.

2.

Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji OPS a do przeglądania
zarejestrowanego obrazu posiadają dostęp wyłącznie pracownicy OPS posiadający pisemne
upoważnienie, którzy dodatkowo zobowiązali się do zachowanie w tajemnicy uzyskanych danych. Osoby
te zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp pozostałych
pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem
potrzeby dokonania pod nadzorem osób upoważnionych niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

3.

Wskazany w klauzuli informacyjnej okres 45 dni przechowywania nagrań stanowi okres maksymalny,
obraz ulega nadpisaniu, więc z przyczyn technicznych nagranie może ulec usunięciu przed upływem
tego terminu.

4.

Poniżej dodatkowe informacje nt. praw przysługujących osobom (wymienionych w pkt 8 Klauzuli
informacyjnej), których dane są przetwarzane (nagrany zostaje ich wizerunek):
•
prawo do uzyskania kopii danych jest jedną z form realizacji prawa dostępu do danych i nie może
niekorzystnie wpływać na prawa innych osób;
•
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych przysługuje w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
•
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) przysługuje w
przypadku gdy:
➢
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
➢
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
➢
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
➢
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
•
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy:
➢
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
➢
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
➢
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
➢
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu.

5.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 RODO, jeżeli cel w którym Administrator przetwarza dane nie wymaga
zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani
przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. Jeżeli
Administrator nie zidentyfikował tej osoby, zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, nie przysługują jej prawa
określone w art.15- 18 RODO (prawo dostępu do danych w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych), chyba że osoba której
dane dotyczą dostarczy w celu realizacji tych praw Administratorowi dodatkowych danych pozwalających
ją zidentyfikować.

6.

OPS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych i w tym celu zapewnia:
•
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i
usług przetwarzania danych osobowych;
•
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
•
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
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