Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób, objętych monitoringiem wizyjnym
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą w Świebodzinie
(66-200), Park Chopina 3.
Administrator, 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,
RODO) informuje, że:

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary :






budynki Sądu znajdujące się przy: Park Chopina 3, przy ul. Wałowej 11 oraz w Sulechowie przy
ul. Niepodległości 9 (korytarze na parterze, I piętrze, II piętrze budynku Sądu, klatki
schodowe),
czytelnia akt znajdującą się w budynku przy Parku Chopina 3,
place i dziedzińce znajdujące się bezpośrednio przy wszystkich wymienionych powyżej
budynkach Sądu.
Park Chopina i ulica Wałowa oraz w Sulechowie ul. Niepodległości w zasięgu kamer.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontaktować się można
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@swiebodzin.sr.gov.pl lub
pisemnie na adres: ul. Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego będą
przetwarzane w celu:


zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników Sądu oraz wszystkich innych osób
przebywających na terenie Sądu,
 zapobiegania naruszaniu zakazu wnoszenia broni, amunicji, a także materiałów wybuchowych
i innych środków niebezpiecznych,
 ochrony mienia,
 zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd na szkodę
na podstawie art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
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oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych Pracowników Sądu Rejonowego w
Świebodzinie.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym – m.in.
organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia
nagrania i po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może
stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Sąd poweźmie wiadomość, iż mogą
one stanowić dowód w postępowaniu i zostanie ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania Rejestracji i zapisowi danych na nośniku
podlega tylko obraz (bez dźwięku).
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a.
b.

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, w przypadku gdy dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem;

c.

ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, w przypadku, gdy przetwarzanie
Pani/Pana danych będzie niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwi się usunięciu tych
danych lub w przypadku gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 RODO wobec
przetwarzania.
Każde z ww. żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
Nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu (decyzje bez udziału człowieka), w tym profilowaniu, wywołujące wobec Pani/Pana skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające.

