
 

 

                              

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego 

 

W związku z wymogami 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, informujemy: 

 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,  

z siedzibą ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e- mail: kancelaria@gddkia.gov.pl 

 

2. Inspektor ochrony danych 

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

 

3. Cel i podstawa przetwarzania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia 

na terenie obiektu i obszarze wokół obiektu. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259 z późn. zm.)  oraz art. 22² ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).  

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie przepisów prawa. Pracownicy podmiotu realizującego dla nas usługi w zakresie ochrony 

osób i mienia przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi 

poleceniami.  

 

5. Okres przechowywania danych 

Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są w zależności od wielkości zapisanych danych  

– do chwili nadpisania danych – nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku kiedy 

nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa 

lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony 

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje:  

  prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, 

  prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących, 

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących, 

  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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