
Klauzula informacyjna  
dot. przetwarzania danych osobowych  

w ramach funkcjonującego w PUP w Chorzowie monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016) informujemy, że: 

Administrator, dane 

kontaktowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy 

w Chorzowie  

Kontakt z administratorem: 

1) Osobiście: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie , 

ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów 

2) Telefonicznie: 32 349 71 01 

3) Pisemnie: na adres pocztowy Urzędu lub na adres poczty elektronicznej: 

kach@praca.gov.pl  

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie  został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@pupchorzow.pl  

Cele przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane w ramach funkcjonującego monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie w celach: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników; 

b) ochrony mienia. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia (RODO), w związku z art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku - Kodeks pracy. 

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego 

są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 90 dni. Po tym terminie 

dane zostają automatycznie nadpisywane. 

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być: 

1) organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa.  

2) firma świadcząca usługi konserwacji i administrowania systemem 

monitoringu wizyjnego z którą Administrator zawarł stosowną umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Na wniosek osób poszkodowanych lub stosownych organów zabezpiecza się 

zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają 

bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu, kradzieży mienia i 

innych incydentów dla celów dowodowych. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń 

zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek.  

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom 

prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. 

policji, prokuraturze, sadom, które działają na podstawie odrębnych 

przepisów. 
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Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Chorzowie macie Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych. Realizacja tego prawa 

poprzedzona jest analizą: tożsamości wnioskodawcy, jego prawa bądź 

interesu w uzyskaniu nagrania, praw i interesów innych osób znajdujących 

się na nagraniu. 

2) usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane – prawo to jest realizowane poprzez ustalony okres retencji 

danych. 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji, w tym 

profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Przekazywanie 

danych do państw 

trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

 


