
INFORMACJA O OKOLICZNOŚCIACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO  

Szanując Państwa prywatność́ oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są̨ Państwa 
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem 

UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Koninie  

z siedzibą przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin. We wszystkich sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail 

na adres: iod@konin.edu.pl. 

 

Państwa dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających  

na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia ANS działając w interesie publicznym na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

Monitoring wizyjny obejmuje następujące strefy ANS przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 35, 

62-510 Konin: 

 pomieszczenia ogólnodostępne takie jak klatki schodowe i korytarze, 

 teren bezpośrednio przylegający do budynku ANS i będący w jej władaniu tj. parkingi oraz 

place manewrowe. 

Zapis z monitoringu wizyjnego może być udostępniony w ściśle określonych przypadkach na 

podstawie przepisów prawa: policji oraz pozostałym uprawnionym do pobrania zapisu 

organom publicznym, a także w toku postępowania sądowego. Nie wyłącza to żądania 

dostępu do danych realizowanego przez osobę, której dane dotyczą. 

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego przechowywane są do 21 dni od dnia nagrania.  

Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego nagrania obrazu, podlegają 

zniszczeniu z wyjątkiem sytuacji w których nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa. Wówczas nagrania zostaną zabezpieczone, a termin 

przechowywania obrazu z monitoringu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń.  

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nieujawnienia danych 

będzie brak możliwości przebywania na obszarze monitorowanym. 


