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Obowiązek informacyjny
(Monitoring wizyjny w POKiS)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki 
i Stefana Themersonów, ul. Jakubowskiego 10, 09 – 402 Płock.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w POKiS jest możliwy za pośrednictwem adresu mail: 
ido@pokis.pl lub telefonicznie 24 366 43 44.

Państwa dane przetwarzane są w celu:
- zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Ośrodka oraz pracowników ochrony mienia zgodnie 
z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.); 
- zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie tj: budynek 
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów oraz teren wokół niego 
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie 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).

POKiS oznaczył pomieszczenia/ obszary monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za 
pomocą odpowiednich znaków (piktogram, informacja kto jest Administratorem danych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie trzem grupom podmiotów:
- osobom upoważnionym przez POKiS: pracownikom, współpracownikom, którym dostęp do 
danych ułatwia wykonywanie powierzonych im obowiązków.
- podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Państwa dane będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu 
wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od daty ich pozyskania, a w przypadku, 
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu ww. termin ulega przedłużeniu do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, nie dłużej jednak niż 
obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów              
w wyniku monitoringu, nagrania zawierające dane osobowe podlegają niezwłocznemu 
zniszczeniu.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają 
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 
00 – 193 Warszawa);

Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego. Wejście na teren Płockiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, który objęty jest monitoringiem wizyjnym 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie Państwa danych 
osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


