KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM NA
TERENIE NADLEŚNICTWA SUCHEDNIÓW
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby
Administrator Danych osobowych przekazał informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości
przetwarzania danych osobowych. Tereny leśne Nadleśnictwa Suchedniów objęte są monitoringiem wizyjnym
mobilnych urządzeń tj. kamery lub foto pułapki. Nadzór prowadzony jest w celu związanym ze zwalczaniem
przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony
mienia stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.
1.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Nadleśnictwo Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie,
ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów, reprezentowane przez Nadleśniczego Piotra Fitasa.
2.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych
można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
a. osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 16, 26130 Suchedniów,
b. pisemnie składając wniosek w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pomocą poczty tradycyjnej.
3.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Nadleśnictwo Suchedniów przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku wyłącznie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego
(monitoring) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO, Ustawa 28.09.1991 r. o lasach i inne.
Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
4.

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych
za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje miejsca związane ze zwalczaniem przestępstw i
wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom
usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym) oraz
podmiotom, które świadczą usługi oraz wsparcie techniczne.
5.

6.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b. sprostowania danych (art. 16. RODO),
c. usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania (art. 22 RODO),
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193
Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

