KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. obszaru monitorowanego
Zgodnie z art. 12, 13 ogólnego rozporządzenia
rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 informujemy, co następuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest w
zakresie realizowanych zadań Prezes lub Dyrektor S
Sądu
du Rejonowego w Tarnowskich Górach, ul.
Opolska 17, 42- 600 Tarnowskie Góry,
adres e-mail Prezesa Sądu: prezes@tgory.sr.gov.pl,
prezes@tgory.sr.gov.pl
adres e-mail Dyrektora Sądu: dyrektor@tgory.sr.gov.pl,
dyrektor@tgory.sr.gov.pl
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@tgory.sr.gov.pl,
3) Monitoring
ing wizyjny stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
bezpiecze
1
na terenie monitorowanym - na podstawie art. 6 ust 1 lit.c, e, f ( prawnie uzasadniony interes
administratora ) rozporządzenia
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.,
4) Kategorie danych: wizerunek, cechy szczególne osób, numery identyfikacyjne2
5) Przez obszar objęty
ty monitoringiem rozumie się
si :
•

Budynek Sądu
du Rejonowego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 17: okolice wejścia
wej
do
budynku, czytelnia,

•

Budynek Wydziału V Ksiąg
Ksi g Wieczystych ul. Opolska 24 w Tarnowskich Górach: wej
wejście do
budynku, biuro podawcze, czytelnia, korytarz: miejsce kontroli na półpiętrze,
półpi
archiwum w
piwnicy, dwie bramy wjazdowe, parkingi,

•

Zamiejscowy Wydział VI Karny ul.
ul Bytomska 343 w Piekarach Śląskich:
Ślą
na zewnątrz
budynku.

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą
b
nie dłużej niż 10 dni,
7) Kategorie odbiorców: organy lub podmioty, które działają
działaj na podstawie odr
odrębnych przepisów
(organy prowadzące postępowanie
powanie w spraw
sprawie
ie zarejestrowanego zdarzenia np. policja, prokuratura,
sądy), podmioty przetwarzające
ce dane w imieniu Administratora, podmioty zawieraj
zawierające umowę z
Administratorem w związku
zku z ochron
ochroną budynków Sądu,
8) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego
Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
9) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu
dost pu do nagrań,
nagra do sprostowania
danych w ograniczonym zakresie, usunięcia
usuni cia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec
przetwarzania,

10) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
11) Obowiązek informacyjny względem innych osób, niż pracownicy Sądu, których dane osobowe
mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej
niniejszego Sądu: www.tgory.sr.gov.pl zakładka obowiązek informacyjny, oraz wywieszenia tabliczek
informacyjnych w miejscach monitorowania, w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) 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).

1

art.54 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zm.), art.
222 Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 2018r. poz.917 ze zm.), ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
( Dz.U. z 2018r. poz. 1182r. ze zm.)
2

art. 6, 9, 10 rozporządzenia 2016/679

