
Obowiązek informacyjny wobec osób odwiedzających (gości) i osób utrwalonych na nagraniach 
systemu monitoringu wizyjnego. 

 

Podstawa prawna spełnienia obowiązku: 

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia PE 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). 

Administrator danych: 

Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Humanistyczna im Króla Stanisława Leszczyńskiego  z 
siedzibą w Lesznie, przy ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno. 

Inspektor ochrony danych: 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się 
skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej 
danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie listownej, lub pod 
adresem e-mail: krystian.erens@infomania.pl 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Cel przetwarzania danych Wymóg 
ustawowy 

Wymóg 
umowny 

Wymóg zawarcia 
umowy 

Zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób 
fizycznych X   

Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i informacji X   

Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania X X  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli: 
 
- jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, 
wynikającego w szczególności z przepisów:  

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, 
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, 
 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne,  

- jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez  stronę trzecią. 
 
Okres przetwarzania danych: 

Okres przetwarzania (przechowywania) Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane 
zostały zebrane. Wynika on z przepisów prawa (np. dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez 
maksymalny okres 3 miesięcy, chyba, że staną się dowodem w sprawie), niezbędności do wykonania 
umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez 
stronę trzecią. 



Przekazywanie danych: 

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora danych lub przez stronę trzecią. 

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to: 
- podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji, 
- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
 
Przysługujące prawa i uprawnienia: 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać dostępu do treści swoich danych, zaktualizować je, 
poprawić, sprostować, przenieść do innego administratora, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. 
Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku 
udzielenia zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w każdej chwili, jednakże wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Może Pan/Pan również 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych 
narusza Pani/Pana prawa lub wolności. 

Informacje dodatkowe: 

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości wejścia na teren obiektu (w 
tym usunięcie z obiektu), brak uzyskania informacji, odpowiedzi na zapytanie, możliwości złożenia 
wniosku.  

Pani/Pana danych nie przekazujemy do tzw. państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


