
Klauzula obowiązku informacyjnego – Monitoring wizyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) 
(Dz.Urz.UE L 119, s.1) dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, tel. (42) 635 00 00. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@lodz.wsa.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu. 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi zlokalizowane przy ul. Piotrkowskiej 135. 

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 

- budynki sądu (wejścia/wyjścia z sądu, korytarze, klatki schodowe, foyer przed salami 
rozpraw, Sekretariat Informacji o Sprawach-czytelnia akt) 

- obszar wokół sądu (teren przed budynkami A, B, C i D wraz z miejscami 
parkingowymi przy budynku A, B i C, podcienia przy budynku D). 

5. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018 poz.1182 t.j.). 

6. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.  

7. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

6. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są 
na rejestratorach danych i są dostępne maksymalnie przez 26 dni - po tym terminie 
dane są automatycznie nadpisywane - lub do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.  

7. Sąd zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które 
zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników/mieszkańców, niszczeniu 
i kradzieży mienia dla celów dowodowych na wniosek osób trzecich, organów 
prowadzących postępowania lub na wniosek Kierownika jednostki. 

8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. policji, prokuraturze, sądom). 

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do 
danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, a także prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO. 

10. Osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO ma 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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