
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA_ MONITORING WIZYJNY 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Instytut Badań 
Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się 
skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub 
przekazując korespondencję na ww. adres. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 
poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby 
Administratora.  

Cele i podstawa przetwarzania 
Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz w celu 
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić IBE na szkodę. Podstawą prawną 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – uzasadniony interes Administratora oraz art. 222 Kodeksu 
pracy. 

Zakres monitoringu wizyjnego 
Obszar objęty monitoringiem: 

a) teren wokół budynku IBE tj. obszar od bramy wjazdowej usytuowanej od ul. Tyszkiewicza, obszar od 
furtki wejściowej znajdującej się przy ul. Górczewskiej, część parkingowa za budynkiem; 

b) wejścia/wyjścia z budynku - nr. A i B oraz techniczne z tyłu budynku; 
c) obszar recepcji; 
d) ciągi komunikacyjne (korytarze, łączniki, klatki schodowe); 
e) wejście do serwerowni; 
f) wejście do fokusowni i fokusownia. 

Monitoring nie obejmuje: 
a) pomieszczeń Poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
b) pomieszczeń, o których mowa w art. 222 § 11 i § 2 Kodeksu pracy. 

Odbiorcy danych osobowych 
Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany 
udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 
Dane zapis z monitoringu wizyjnego jest przechowywany w urządzeniu rejestrującym do czasu jego 
usunięcia poprzez automatyczne nadpisywanie kolejnego obrazu, tj. maksymalnie przez 45 dni.  
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 
określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Mają Państwo poniższe prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach i w przypadkach 
przewidzianych w przepisach RODO; 

b) informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;  

c) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą 
poddawane profilowaniu. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 


