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WITELONA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
z siedzibą w Legnicy (59-220-) przy ul. Sejmowej 5a, zwana dalej Collegium Witelona;

2. w Collegium Witelona wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e- 
mailowo: IOD@collegiumwitelona.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zawiązku z 
art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia;

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Collegium Witelona zlokalizowane przy ul. 
Sejmowej 5A, 5B, 5C, 5D, 5E oraz ul. Mickiewicza 10 (Dom Studenta);

5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
a) ciągi piesze, korytarze, klatki schodowe, czytelnie biblioteki;
b) teren przed obiektami, bramy wjazdowe oraz parking wewnętrzny.

6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane 
i dostępne maksymalnie przez okres 14 dni. Po upływie tego okresu dane ulegają usunięciu 
poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz;

7. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator zawarł 
stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez 
te podmioty czynności prawnych, w szczególności Policja, sądy, prokuratorzy, na ich pisemny 
wniosek.

8. Collegium Witelona dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez 
system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi 
publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a) na wniosek osób trzecich;
b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
c) na wniosek Kierownika jednostki.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
poddawane profilowaniu.
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