
MONITORING  WIZYJNY 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.), (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej  

z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może Pani/Pan skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

-  zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Akademii  

   Sztuki Wojennej; 

- zapewnienie ochrony osób i mienia, w tym mienia Akademii Sztuki Wojennej;  

- ustalenie przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny  

    w  ASzWoj  

 - zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

4. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów 

prowadzonego monitoringu, przy czym okres ten nie jest dłuższy niż trzy miesiące od dnia 

nagrania. 

5. Dostęp do Państwa .danych osobowych  posiadają upoważnienie pracownicy  przez 

Administratora, którzy muszą przetwarzać dane w związku z realizacją zadań służbowych, 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje  Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych żądania do ich 

sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów. 
7. W związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa nie 

przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której 

  przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony 

Danych osobowych. 

 

Przebywając na terenie Akademii Sztuki Wojennej  dobrowolnie przekazują Państwo  

Akademii Sztuki Wojennej  swoje dane osobowe i tym samym wyrażają zgodę na ich 

przetwarzanie. Odmowa udostepnienia danych osobowych skutkuje nie wyrażeniem zgody na 

przebywanie na terenie Akademii Sztuki Wojennej. 
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