
 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego  
w Wojewódzkim Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie 
 
 
Zgodnie z art. 13 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 ( „RODO”), Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że: 
 
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90, e-mail: biuro@wfos.krakow.pl. 
1) administratorem systemu monitoringu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90, e-mail: 
biuro@wfos.krakow.pl („Administrator”); 

2) celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w zakładzie 
pracy, ochrona mienia, oraz zachowanie w tajemnicy informacji posiadanych przez pracodawcę, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie 
uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa; 

4) monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych, klatkę schodową, hol przy drzwiach 
wejściowych do budynku, wejście do budynku oraz obszar wokół budynku ; 

5) monitoring prowadzony jest całodobowo przy wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego, 
a pozyskany przy jego wykorzystaniu obraz podlega rejestracji i obserwacji przez uprawnionych 
pracowników ochrony; 

6) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa; 

7) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
8) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 
9) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, 

chyba, że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa 
lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim 
przypadku termin zniszczenia nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania; 

10) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania: 
a) dostępu do danych osobowych, 
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją 

szczególną sytuacją; 
11) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
12) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w  Krakowie: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90, adres e-
mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl 
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