INFORMACJA
Wypełniając postanowienia określone w 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) dalej „RODO”, informuje się, że:
1.
2.

3.

4.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, Gruszki 10, 17220 Narewka, REGON: 050026271.
Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z
inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: browsk@bialystok.lasy.gov.pl lub
telefon: 85 68 58 344.
Dane z monitoringu będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu
bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w
posiadaniu Nadleśnictwa Rudka.
Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem
państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni od nagrania.
Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
Nie przysługuje Panu(i) prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

Informacja o zastosowaniu monitoringu wizyjnego

1. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach wykorzystuje system monitoringu wizyjnego z
zastosowaniem kamer przemysłowych. Monitoring obejmuje obszar:
a) wokół budynku A biura,
b) przed budynkiem B biura (strona zachodnia i południowa),
c) wokół pomnika Danuty Siedzikówny "Inki",
d) parkingu leśnego,
e) parkingu Nadleśnictwa,
f) placu zabaw,
g) placu warsztatowego.
2. Monitoring obejmuje wyłącznie zapis wizji.
3. Dostęp do zapisów z monitoringu posiada Nadleśniczy, Sekretarz, Specjalista SL ds.
infrastruktury, Referent ds. administracyjno - gospodarczych.
4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
b) ochrony mienia,
c) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na
szkodę.

