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 (RODO) informujemy:
./ Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są odpowiednio Prezes Sądu lub Dyrektor Sądu
Rejonowego w Turku z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, w zakresie realizowanych zadań,
./ Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mai l: iod@turek.sr.gov.pl,
./ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezp i eczeństwa i porząd ku publicznego oraz ochrony osób i mienia
na podstawie: art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze
zm .),art.22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm .),
./ Państwa dane osobowe są rejestrowane na terenie korytarzy oraz terenów przyległych do budynku sądu, w formie elektronicznej
w postaci obrazu. Będą przechowywane od dnia za rejestrowania przez okres 21 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być
dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowan ia,
./ Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych
przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na polecenie administratora danych,
./ Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
./ Maja Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, dostęp ten nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności
innych osób oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
./ Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzan ie
danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
../ Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

