
 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
MONITORING WIZYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy  

ul. Gdańskiej 111. 

2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.  

Kontakt: e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81. 

3. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekt usytuowany przy zbiegu ulic Gdańskiej i Kopernika (siedziba 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej) 

4. Monitoring wizyjny obejmuje w szczególności; 

 teren wokół budynku, wzdłuż ulicy Gdańskiej i ulicy Kopernika  

 podwórko i parking od ulicy Kopernika 

 wewnętrzne podwórko z wjazdem od strony ulicy Gdańskiej 

 pomieszczenia jadalni na parterze 

 korytarz na parterze – od wejścia głównego przy recepcji do schodów na I piętro 

 klatkę schodową do poziomu I piętra 

 korytarz na I piętrze (przestrzeń przy sekretariacie) 

5. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, wolontariuszy, 

podopiecznych i innych osób przebywających w siedzibie Caritas, ochrona mienia, zachowanie w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Caritas Archidiecezji Łódzkiej, jako pracodawcę na 

szkodę oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących pracodawcy, pracownikom lub narażających 

pracodawcę na straty. 

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

7. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 

8. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane z kamer przechowywane są przez okres do 90 dni, a następnie 

ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. 

9. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie 

prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za Administratora Danych lub 

Inspektora ochrony danych. 

10. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego 

postępowania może zwrócić się do Administratora Danych z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, 

wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. 

11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, jak również podmioty zapewniające obsługę administracyjną i techniczną 

Administratora na podstawie zawartej umowy. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


