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Załącznik nr 8 
  do „SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE RODO 

w Łukasiewicz - ITeE”  
  

 
Wzór 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. K. Pułaskiego 6/10, zarejestrowany w 
Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym 
KRS nr 0000860815, NIP nr 796-003-58-05, REGON nr 387139360, działający zgodnie z ustawą z 
dnia 21 lutego 2019 r.  o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j.), zwany w skrócie 
„Łukasiewicz – ITeE 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych pod adresem email: 
iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl 

3. Dane osobowe – „wizerunek”, przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić Instytut na szkodę (podstawy prawne monitorowania pracowników i osób przebywających 
na terenie Instytutu: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
pracodawcę, art. 6 lit a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę, art. 222 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

4. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne  z wyrażeniem 
zgody przez osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku  i realizowanych czynności, 
które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Łukasiewicz - ITeE.  

5. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne 
maksymalnie przez okres do 30 dni. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko 
obraz (bez dźwięku). 

6. Termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na 
podstawie prawa lub jeżeli Instytut powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim 
postępowaniu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie 
profilowania. 

9. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na 
pisemny wniosek złożony do Dyrektora Łukasiewicz- ITeE. Wniosek powinien zawierać podstawę 
prawną udostępnienia i cel wykorzystania. 

10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych, chyba że będą to organy upoważnione do 
tego na podstawie odrębnych przepisów prawa np. policja, prokuratura, sądy. 
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