
Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Zgodnie 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 i w sprawie swobodnego przepływu  takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), informujemy że:

1) Administratorem danych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego w postaci wizerunku jest Muzeum Fauny i
Flory Morskiej i Śródlądowej im. bosmana Erwina Pasternego w Jaworzu z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul.
Wapienicka 120, reprezentowane przez Dyrektora. Z administratorem można się skontaktować pisemnie poprzez
adres e-mail: info@muzeum.jaworze.pl lub na adres siedziby Muzeum oraz telefonicznie pod numerem: tel.(33)817
22 17

2) Z inspektorem ochrony  danych  może  się  Pani/Pan  skontaktować  poprzez  e-mail:iodo@muzeum.jaworze.pl  i/lub
poprzez pocztę tradycyjną na adres administratora.

3) Monitoringiem wizyjnym w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej im. bosmana Erwina Pasternego w Jaworzu
z siedzibą w Jaworzu objęto:
- Hall wraz ze stanowiskiem kasowym
-Wnętrze „Motylarni”
-Zewnętrzną część motylarni od strony muzeum w kierunku hali sportowej
Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem
kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku);

4) Monitoring  wizyjny  prowadzony  jest  w  celu  zabezpieczenia  zbiorów  muzealnych  przed  grożącymi  im
niebezpieczeństwami,  w  szczególności  uszkodzeniem  lub  kradzieżą  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  osobom
korzystającym z usług Muzeum na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej  administratorowi) w zw. z art. 5a ustawy z 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
-  art.  6  ust.  1  lit  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze) w związku z: Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014
r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich
zniszczeniem lub utratą, wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz art.
222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6) Dane  osobowe  nie  będą  przekazane  do  państwa  nienależącego  do  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
(państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od czasu
zarejestrowania w systemie monitoringu wizyjnego wizerunku osoby fizycznej, lub do czasu dochodzenia roszczeń
przez administratora w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.  Po
upływie  tych  okresów uzyskane  w  wyniku  monitoringu  nagrania  obrazu  zawierające  dane  osobowe,  podlegają
zniszczeniu;

8) Przebywanie na terenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej im. bosmana Erwina Pasternego w Jaworzu
jest dobrowolnie, a jeśli osoba fizyczna nie chce by jej wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego
powinna zrezygnować z wejścia na teren Muzeum, który został objęty systemem monitoringu wizyjnego.

9) Osobie,  której  wizerunek  został  zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje  prawo do żądania
dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania
(z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10)Osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11)Muzeum  Fauny  i  Flory  Morskiej  i  Śródlądowej  im.  bosmana  Erwina  Pasternego w  Jaworzu nie  będzie
przeprowadzać  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w tym  profilowania  na  podstawie  podanych  danych
zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego.

____________________________
data i podpis osoby działającej

w imieniu administratora danych
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