Klauzula informacyjna dotycząca
monitoring wizyjnego na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, studentów, uczniów i
wychowanków oraz innych osób przebywających na terenie Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, zwanej dalej WSE, oraz ochrony mienia pracodawcy,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 2016.119.1), zwanym dalej RODO, w
WSE wprowadzono monitoring wizyjny polegający na rejestrowaniu obrazu poprzez
zamontowane kamer oraz rejestratorów z twardymi dyskami.
2. W WSE został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem - iod@wse.edu.pl.
3. Materiały pozyskane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom, uczniom, wychowankom
oraz podopiecznym i innym osobom przebywającym na terenie Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, zwanej dalej WSE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
(niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
oraz w celu ochrony mienia administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
(prawnie usprawiedliwiony interes administratora).
4. Monitoring wizyjny obejmuje:
1) wejścia i wyjścia z budynków,
2) elewacje budynków,
3) ciągi komunikacyjne w budynkach,
4) parkingi oraz bramy wjazdowe,
5. Stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu i
nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych pracowników oraz innych osób
przebywających na terenie WSE.
6. Monitoring prowadzony jest całodobowo.
7. Dostęp do zarejestrowanego obrazu, prawo kontroli urządzeń rejestrujących obraz
oraz wykonywania czynności serwisujących i napraw mają tylko imiennie
upoważnieni pracownicy WSE. Odbiorcami danych osobowych mogą być także

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa. WSE ma prawo przekazać dane osobowe stronie trzeciej – jeśli będzie to
konieczne, aby WSE mogła zrealizować cele wskazane w ust 1 tj. podmiotowi
zajmującemu się ochroną osób i mienia. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z WSE, tylko zgodnie z poleceniami WSE i zakresie celów
realizowanych przez WSE.
8. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez
60 dni/do nadpisania, od momentu zarejestrowania. Po upływie tego czasu podlega
on zniszczeniu lub trwale i nieodwracalnie usunięty z pamięci urządzenia.
9. Termin ten może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania w przypadku:
1)

gdy pracodawca został zobowiązany postanowieniem wydanym przez właściwy sąd
lub organ publiczny do zabezpieczenia i przekazania nagrań jako dowód
postępowania w sprawie oraz,

2)

gdy pracodawca powziął wiadomość o możliwości użycia nagrań jako dowodów w
postępowaniu; w takim wypadku należy przyjąć, że postępowanie już zostało
wszczęte, z tym, że nie doszło jeszcze do formalnego zobowiązania pracodawcy do
udostępnienia nagrań, którymi on dysponuje.

10. Obiekty i tereny objęte systemem monitoringu oznaczone są tablicami lub
naklejkami

umieszczonymi

w

widocznych

miejscach,

informującymi

o

monitorowaniu i rejestracji obrazu wraz z podaniem danych WSE, innymi
informacjami wymaganymi przy realizacji obowiązku informacyjnego oraz znakami
graficznymi (piktogramami) informującymi o monitoringu.
11. Każdy pracownik, przed podjęciem pracy musi zostać poinformowany przez
bezpośredniego przełożonego o obszarach objętych monitoringiem wizyjnym.
12. Administratorem systemu monitoringu jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok.
13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych
osobowych.
14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

