
Informacja 
o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie * 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, dalej PCPR Jarocin.  
Dane teleadresowe: ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, tel.: 62 505 46 06, e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr n. prawnych Bartosz Mendyk. Z inspektorem 
można się kontaktować pod adresem iod@powiat-jarocinski.pl oraz tel. 507-054-139. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia na terenie 
PCPR Jarocin oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

4. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie prawnej określonej przez art. 6 ust. 1 lit e) 
RODO w związku z: 

− art. 4b Ustawy o samorządzie powiatowym, 
− art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

5.  Systemem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar PCPR Jarocin przy ul. Dworcowej 2 w Jarocinie. 
Przez obszar monitoringu rozumie się pomieszczenia PCPR Jarocin – poczekalnię (hol wejściowy). 

6. Rejestracji (zapisie) danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego podlega tylko obraz                       
(bez dźwięku) wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa. PCPR 
Jarocin nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osób,  
które zostały nagrane w systemie monitoringu wizyjnego (art. 11 RODO*). Dane osobowe zarejestrowane                  
w systemie monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

7. Dostęp do danych osobowych zarejestrowanych w postaci obrazu, znajdujących się w systemie 
monitoringu wizyjnego posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym                  
do realizacji obowiązków służbowych. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez 
system monitoringu wizyjnego odbywa się na pisemny wniosek złożony do PCPR Jarocin. Dane nie będą 
przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

8. Wszystkie dane rejestrowane przez systemem monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne 
maksymalnie przez okres nieprzekraczający 14 dni. Po skończeniu się miejsca na nośniku informacji 
(dysku) dane zostają automatycznie nadpisywane (usuwane). 

9. Informujemy, że na podstawie samego obrazu z systemu monitoringu wizyjnego PCPR Jarocin nie jest              
w stanie zidentyfikować osób na zarejestrowanych tam obrazach i w związku z art. 11 RODO zachodzi 
przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. Zgodnie z art. 11 zastosowania nie mają art. 15 – 20 RODO. 

10. Każda osoba, która została zarejestrowana przez kamery systemu monitoringu wizyjnego ma prawo do: 
−  informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego, 
− dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, 
− anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych 

osobowych, 
− przetwarzania danych przez ograniczony czas. 
Każda osoba chcąca skorzystać z przysługujących jej praw wymienionych powyżej, składa pisemne 
żądanie na adres PCPR Jarocin. PCPR Jarocin zgodnie art. 12 RODO w terminie do 1 miesiąca od daty 
wpływu pisma, poinformuje osobę składająca żądanie o sposobie realizacji żądania lub jego odmowie. 

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 
* Obowiązek informacyjny wobec osób, które dane dotyczą, wynika z art. 13 Rozporządzenie 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 (RODO). 
 


