
Załącznik nr 11 do Regulaminu 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – 

monitoring wizyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowe Biuro 

Historyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Pontonierów 2A,  

00-910 Warszawa. Kontakt z nami możliwy jest poprzez numer telefonu: 

261-814-637 lub adres e-mail: wbh@ron.mil.pl. 

2) Można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem e-mail: iodo@ron.mil.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa mienia i osób. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wizerunku 

nagranego przez kamery systemu monitoringu wizyjnego wraz  

z dźwiękiem. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym 

odbiorcom/ kategoriom odbiorców: 

a. Organom państwowym na podstawie przepisów prawa; 

b. Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, 

a których realizacja opiera się o zawartą umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. 



6) Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest 

artykuł 6 ust.1 pkt. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych intersów realizowanych przez 

Administrtora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na 

powierzchni należącej do Administratora.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  

ani organizacji międzynarodowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu w jakim były zbierane, czyli zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z zgodnie z „Instrukcją o ochronie 

obiektów wojskowych” – Sygn. Szt. Gen.1686/2017 oraz „Normą Obronną 

NO-04-A004-1 (2016)”. 

9) Pani/Pan ma prawo do: 

a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania; 

b. Usunięcia danch jeżeli takie żądanie nie naruszy obowiązku 

prawnego nałożonego na Administratora; 

c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Nagranie wizerunku wraz z dzwiękiem jest warunkiem zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mienia, osób przebywających 

na powierzchni należącej do Administratora oraz informacji tam 

przetwarzanej. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  


