
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU I BIURA PRZEPUSTEK 

Zgodnie z art. 13 ust. 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, zwane dalej „RODO”).  

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej 5700 

z siedzibą: 66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17. 

W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Jednostce Wojskowej 5700 można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Małgorzatą PIĄTKOWSKĄ za pomocą adresu 

e-mail: ma.piatkowska@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261 674 229. Z inspektorem ochrony danych można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania danych osobowych:  

1) Monitoring: stała obserwacja obiektu prowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony 

mienia.   

 2) Prowadzenie książki wydanych przepustek jednorazowych w celu ewidencjonowania wydanych 

przepustek jednorazowych osób wchodzących i wjeżdżających na teren Jednostki Wojskowej 5700.  

Administrator przetwarza Pana/Pani dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Odbiorcy danych: 

 1) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych z monitoringu (tzn. wizerunku) oraz z książki wydanych 

przepustek jednorazowych są:  

a) upoważnieni pracownicy Administratora;  

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych:  

1) Dane osobowe z monitoringu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zapisu. 

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin 

określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 2)Dane osobowe zapisane w książce wydanych przepustek jednorazowych będą przechowywane 

co najmniej przez okres 5 lat. Po okresie 5 lat dokumentacja będzie kwalifikowana pod względem 

przekazania do archiwum lub zniszczona zgodnie z przepisami prawa. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

- dostępu do danych osobowych, 

- żądania ich sprostowania, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, 

- prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, 

której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo 

w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:  

1) Dotyczących wizerunku jest dobrowolne ale przebywanie na terenie Jednowski Wojskowej 5700 jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia 

danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Jednostki Wojskowej 5700. 

 2) Na biurze przepustek w celu wejścia oraz wjazdu samochodem jest wymogiem ustawowym wynikającym 

z przepisów prawa. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają 

obraz w sposób ciągły, po upływie 3 miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany. 
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