
INFORMACJA 
O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 
W LUBLINIE

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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”. Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia – informuję,
iż: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  pozyskanych  z  systemu
monitoringu  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie,
reprezentowany przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Adres email: centrum@mopr.lublin.eu
adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 81 466 53 00

BUDYNKI MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY 
RODZINIE W LUBLINIE 
OBJĘTE 
MONITORINGIEM

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki (w tym: korytarze,
pomieszczenia  ogólnodostępne  oraz  teren  bezpośrednio  przyległy  do
budynku):

1. ul. Zemborzycka 88-92 
2. ul. A. Grygowej 4B
3. Młyńska 18

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Adres mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu

OBJĘCIE 
MONITORINGIEM 
WIZYJNYM

Przebywanie w obszarze monitoringu wizyjnego i udostępnienie Państwa
danych  osobowych  nie  jest  wymogiem  ustawowym  ani  umownym,
jednakże  wchodząc  na  obszar  monitoringu  decydują  się  Państwo
dobrowolnie  na  udostępnienie  swoich  danych  osobowych  w  celu,
o którym mowa poniżej.

CELE PRZETWARZANIA 
ORAZ PODSTAWA 
PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze,  tj.  zapewnienia
bezpieczeństwa  interesantów  i  pracowników  oraz  ochrona  mienia
publicznego  (art.  6  ust.  1  lit.  c  -  Rozporządzenia  RODO oraz  art.  22²
ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. - Kodek pracy - Dz. U. z 2018 r., poz.
917  ze  zm.).  Nagrania  obrazu  administrator  przetwarza  wyłącznie  do
celów, dla których zostały zebrane. 

ODBIORCY DANYCH Dane  osobowe  pochodzące  z  monitoringu  wizyjnego  mogą  być
przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura,  Sąd)  jednakże  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom
danych. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 
organizacji międzynarodowej.

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest  przechowywany przez
okres około 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na nośniku
informacji,  a  następnie  jest  nadpisywany.  Wskazany  okres
przechowywania  danych osobowych  może zostać  wydłużony o  okresy
wyjaśniające  z  obowiązków  ustawowych  (m.in.  realizacja  postępowań
dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich,
w tym celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.



PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do Pani/Pana danych, 
– sprostowania danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– usunięcia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych.

PRAWO DO WNIESIENIA 
SPRZECIWU

Nie  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO URZĘDU 
OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony
Danych  Osobowych,  który  zajmuje  się  ochroną  danych  osobowych  
w państwie członkowskim Pani/Pana pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. 

ZAUTOMATYZOWANIE I 
PROFILOWANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany.

Do kwestii  nieuregulowanych w niniejszej  informacji  mają  zastosowanie przepisy 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.U.UE.L.2016.119.1.

                                                                                             


