Informacja o monitoringu wizyjnym
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że:
	Administratorem danych osobowych zarejestrowanych osób jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, tel. 071 333-09-40, 
mail: poczta@fos.wroc.pl
	Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  mail:  iodo@fos.wroc.pl 
	Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia WFOŚiGW we Wrocławiu oraz bezpieczeństwa informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
i f rozporządzenia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. 
Zarejestrowane dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 tygodni od dnia nagrania z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność przechowania zapisu monitoringu,  na żądanie uprawnionych organów, działających na podstawie przepisów prawa lub gdy pracodawca poweźmie wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w postępowaniu tworzona jest kopia nagrania z 3 tygodniowego okresu poprzedzającego powzięcie wiadomości o tym fakcie. Okres przechowywania nagrania ulega wówczas  przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego podlegają usunięciu.
Osoby, których dane osobowe zostały zarejestrowane mają prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych  
w przepisach rozporządzenia.
Osobom, których dane osobowe zarejestrowano mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
	Zarejestrowane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
	Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
	Administrator nie zamierza przekazywać zgromadzonych danych osobowych odbiorcy 
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
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