INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO W BUDYNKU AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH
IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 24a W BYTOMIU
zgodnie z art. 13 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 (…)
- „Rozporządzenie Ogólne”, tzw. RODO
1. Informujemy, iż obiekt Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca przy
ul. Piłsudskiego 24 a w Bytomiu objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym, co łączy się z przetwarzaniem
danych osobowych w postaci wizerunku osób znajdujących się w monitorowanym obszarze, t.j. terenie parkingu,
przed wejściami do budynku oraz w ciągu komunikacyjnym budynku.
2. Administratorem danych osobowych w systemie monitoringu jest Akademia Sztuk Teatralnych im. St.
Wyspiańskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-019 Kraków, zwana dalej Administratorem.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest: niezbędność do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a
także art.22 (2) Kodeksu pracy oraz art.5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj.: Zarządzanie
mieniem państwowym obejmuje także zapewnienie bezpieczeństwa mienia, w ramach którego możliwe jest
stosowanie zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń fizycznych oraz środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazu (monitoring) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie państwowe, a także
na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa
zarządzanym mieniem państwowym).
4. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie wizerunku (rejestrowany jest obraz bez dźwięku), w celu zapewnienia
bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.
5. Dane osobowe zawarte w systemie monitoringu mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie AST oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania. Termin ten może
ulec przedłużeniu, jeśli nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub AST
powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. W takiej sytuacji termin przechowywania
nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Osoba zarejestrowana w systemie monitoringu posiada prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Administrator danych osobowych (AST w Krakowie) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania
danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można kierować pytania, wnioski, żądania dotyczące
przetwarzania danych osobowych, na adres: dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 422 81 96, w.17, pocztą: Inspektor
Ochrony Danych, AST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.

