
 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) jest Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Zielonej Górze, ul. gen. W. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, nr tel. 660557001, adres 

e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl 

2. W Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 

realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c. RODO) w związku m. in. 

z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1182) i art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 

z późn.zm.). 

4. Nagrania będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy lub do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie 

w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu. 

5. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania. 

6. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz usunięcia, w przypadku gdyby dane były 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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