
 Informacja o monitoringu wizyjnym na terenie  RCNT 
  

 

 

 

Zgodnie z art.13 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  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 

maja 2016 r.) zwanego dalej rozporządzeniem oraz  przepisów prawa krajowego, informujemy, że:  

 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, 

zwane dalej RCNT, z siedzibą : Podzamcze 45, 26-060 Chęciny. 

2 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne wyznaczyło  Inspektora Ochrony Danych , który 

zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w 

podmiocie. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iodo@rcnt.pl. 

3 Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane  w celu  wypełniania obowiązku prawnego, jaki spoczywa na 

administratorze oraz wykonywania  zadań realizowanych w interesie publicznym( art. 6 ust.1 lit c) e) 

rozporządzenia) oraz w celu  zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 

przeznaczeniem mienia i jego ochrona na terenie RCNT. (art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa ) 

4 Administrator wprowadza szczególny nadzór nad miejscem pracy  oraz  terenem wokół zakładu pracy 

w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, polegającego na zapewnieniu 

bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia. 

5 Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie monitoringu wizyjnego tj. przy  użyciu kamer 

usytuowanych na terenie RCNT i przechowywane od chwili utrwalenia danych  -przez okres 9 dni (Dwór 

i Ogrody Włoskie), 12 dni (Centrum Nauki Leonardo Da Vinci) oraz 30 dni (Biobank) i terenie przyległym   

( kamery reagujące na ruch uniemożliwiają precyzyjne określenie terminu przechowywania . 

6 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, znajdującego się na terenie RCNT. 

7 Pana/Pani dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania zgodnie z art. 28 rozporządzenia agencji 

ochrony Argos1 Sp z o.o. z siedzibą w Chęcinach, która nadzoruje system monitoringu. 

8 Przysługuje Panu/ Pani prawo do: 

 dostępu do treści przetwarzanych  danych osobowych, 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania. 

 

9 Administrator Danych wdrożył  środki techniczne i organizacyjne w celu  zabezpieczenia  

przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych. 

 

10  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  rozporządzenia. 

 

 

mailto:iodo@rcnt.pl

