
Klauzula informacyjna RODO Monitoring wizyjny 

W zakresie monitoringu wizyjnego Administratorem danych osobowych jest Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 55 (zwana dalej ADO), 
03-301 Warszawa  tel./fax 22 7777-015, e-mail: 
instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl.. 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej: IOD), z którym można się 
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych 
oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych listownie pod adresem siedziby Łukasiewicz – PIMOT ul. Jagiellońska 55, 
03-301 Warszawa, mailowo – adres e-mail: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl lub 
telefonicznie: +48 (22) 7777 015. 

  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

 zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracownikom przebywających 
na terenie  Łukasiewicz – PIMOT, 

 wspomagania kontroli dostępu, 
 zapewnienia ochrony mienia na terenie Łukasiewicz – PIMOT, 
 zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, 
 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, 

administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym. 
 zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu 

na terenie Łukasiewicz – PIMOT. 

 

Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 
22² Kodeksu Pracy. 

 ADO przetwarza dane chroniąc podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, 
w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. 

 ADO realizuje względem osób, których dane przetwarza prawo do informacji. 
 Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo (na warunkach określonych 

w RODO) do: ochrony danych ich dotyczących, dostępu do treści swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również 
do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach. 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 
przez ADO narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi 
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa 
osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych 



zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub 
interwencyjnych. 

 ADO informuje, że wejście w oznaczony obszar monitorowany jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie 
wizerunku. 

 Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. 
 Zapisy z monitoringu są przechowywane na urządzeniach rejestrujących 

przez okres nie przekraczający 30 dni po czym zostaną trwale usunięte. Okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w przypadku 
w którym nagrania stanowią dowód lub ADO powziął wiadomość, że mogą 
stanowić dowód w sprawie. 

 Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych. 

 Dane z monitoringu przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych 
w niniejszej informacji o monitorowaniu wizyjnym. 

 Na podstawie danych z monitoringu ADO nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 


