
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie administrowanym przez 
Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 2016.119.1), dalej 
RODO, informujemy, że: 

 
 

 
 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 
w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora lub poprzez 
kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl 

3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi 
zawierającymi piktogram kamery.  

4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będę 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora. Monitoring 
stosowany jest również w celu ochrony mienia na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie maksymalnie do 14 dni od pierwszego zapisu po 
czym ulegną usunięciu poprzez automatycznie nadpisywane na urządzeniu rejestrującym obraz 
(automatyczne przetwarzanie). 

6. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie monitorowanym przez administratora jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie podmiotom wspierającym nas w prowadzonej 
działalności na podstawie umowy powierzenia (obsługa IT, obsługa prawna). 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania  ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 
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