
MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO - informujemy, że w zakresie 

przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektu Komendy Powiatowej Policji 

w  Wyszkowie, oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w  Wyszkowie – 

z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków. 

2. Zgodnie z art. 37 RODO Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył w  podległej jednostce: 

Inspektora Ochrony Danych: Anita Śliwka, 

tel. 47 70 46 203, e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl 
 

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.  

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 

20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 7 i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, Rozporządzenia RM z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego 

stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych 

4. Zasięg monitoringu wizyjnego 

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest budynek (wejście/wyjście) oraz obszar wokół Komendy (chodniki i 

parking). Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku). 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

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

7. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie będą przechowywane 

jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie zadań realizowanych przez administratora 

danych. 

8. Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym. 

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo: 

- dostępu do własnych danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w 

sytuacjach przewidzianych prawem, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w  sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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