
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi. 

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. 

Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, z którym można się skontaktować: 

– telefonując na numer telefonu (42) 612-29-35 

- faksując na numer faxu (42) 6612-29-12 

– pisząc na adres  91-008 Łódź ul. Drewnowska 151 

– mailując na adres e-mail: kontakt@mow3.elodz.edu.pl 

Inspektorem danych osobowych jest p. Magdalena Kaźmierczak, z którą można się 

skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@mow3.elodz.edu.pl  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c, e, Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzenia o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz 

inne akty prawne, w szczególności  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony 

mienia, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art.6 lit. c, e, RODO.  

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego,  

w szczególności wizerunek, a także numer rejestracyjny pojazdu zaparkowanego na terenie 

objętym monitoringiem. Monitoring wizyjny prowadzony jest w lokalizacji ul. Drewnowska 

151. 

Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. 

sądy, organy ścigania, organy kontrolne i podatkowe) oraz podmioty realizujące zadania w 

imieniu administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania 

danych (np. firma informatyczna, podmioty ochrony danych osobowych, ochrony osób i 

mienia).  

  

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz 

w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. 

 

Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres miesiąca od dnia 

nagrania, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 

wówczas okres przechowywania zostaje przedłużony do czasu zakończenia tego postępowania.  

 



Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu 

do danych; informacji o zasadach ich przetwarzania, ich sprostowania; ograniczenia 

przetwarzania; kopii danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

 

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody osoba ma prawo do  cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w 

formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora.  

 

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym powoduje, że dane osobowe są 

przetwarzane przez administratora, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celów 

administratora wskazanych w klauzuli. Jeżeli osoba nie chce, aby jej dane osobowe zostały 

utrwalone na nagraniach, nie powinna przebywać w obszarze objętym monitoringiem 

wizyjnym i wybrać inny sposób kontaktu z administratorem.  

 

 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

