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Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych przez Służbę Ochrony IPN – KŚZpNP w
systemie monitoringu w obiektach IPN - KŚZpNP
podlegających obowiązkowej ochronie

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe zebrane w systemie monitoringu1.
przetwarzane będą w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i
materiałowego w obiektach IPN - KŚZpNP podlegających obowiązkowej
ochronie.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit. c2.
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) 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 uchylania dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. Przetwarzanie danych
osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych, z art. 5a ustawy z dnia 16  grudnia 2016
r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci3.
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych
osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i
proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności,
poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem
do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych
osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:4.
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki
1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na5.
podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 36.
miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu - do czasu
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prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanego okresu dane
osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich7.
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych8.
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

 


