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Warszawa, 24 maja 2018 r.
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się
sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek
Niewidomych – Instytut Tyflologiczny.
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych.
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Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w
związku z zatrudnieniem lub wykonywania usług jest Polski
Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh z siedzibą w
Warszawie, 00–216, ul. Konwiktorska 9 (dalej Instytut).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych przez Instytut można skontaktować się z nami
mailowo: daneosobowe@pzn.org.pl.
Państwa dane przetwarzane są w celach wiązanych z
monitoringiem wizyjnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego
mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Instytut przetwarza następujące kategorie Państwa danych
osobowych:
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• Dane identyfikacyjne wynikające z monitoringu wizyjnego (dane
dotyczące wizerunku)
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w
pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcom usług zaopatrujących Instytut w rozwiązania
techniczne (w szczególności dostawcom usług informatycznych,
dostawcom usług związanych z monitoringiem wizyjnym),
• dostawcom usług prawnych i doradczych,
• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście
tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną,
6. Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby
Administratora, ciągi komunikacyjne budynku oraz kluczowe
pomieszczenia.
7. Administrator przechowuje nagrania przez miesiąc od dnia
nagrania. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 8.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania nagrań z
monitoringu dłużej niż miesiąc w szczególnych sytuacjach np. w
przypadku wystąpienia przez organy ścigania lub sądy oraz w
przypadku wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
9. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych,
• sprostowania danych,
• usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• przenoszenia danych.
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10. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy
skontaktować się z Instytutem telefonicznie, poprzez stronę
internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie Instytutu.
11. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
12. Podanie danych w zakresie związanym z monitoringiem wizyjnym
jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o
opuszczenie budynku.
13. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny,
poprzez tzw. profilowanie.
14. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego
będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

