
 

Informacja o przetwarzanych danych 
 

1. Administratorem Twoich danych jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 
Kielcach, reprezentowany przez Dyrektora Generalnego Urzędu, którego siedzibą jest 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl  
tel. +48 (41) 342 11 34 , 
 

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym:  
Można się skontaktować w formie pisemnej na adres:  
− Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl , 
 

3. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach może przetwarzać Twoje dane 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, Klientów Urzędu, mienia i 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić organ lub klientów Urzędu na szkodę. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
− art 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

kodeks pracy, art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

 
4. Odbiorcy danych 

Twoje dane co do zasady nie będą udostępniane, chyba że stwierdzone zostanie 
naruszenie ochrony osób, mienia i informacji wówczas nagranie  
z monitoringu zostanie udostępnione dla celów dowodowych: 
a) na wniosek osób trzecich; 
b) na wniosek organów prowadzących postępowania; 
c) na wniosek Kierownika jednostki, 
Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w 
takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych:  
Twoje dane z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni, od momentu 
zarejestrowania, a następnie automatycznie nadpisywane, chyba że nagrania będą 
stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy lub 
kierownictwo Urzędu poweźmie informacje, iż mogą one stanowić dowód w takim 
postępowaniu, lub obowiązek ich zabezpieczenia wynika z innych przepisów prawa. 
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).  

 
6. W związku z przetwarzaniem przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  

w Kielcach Twoich danych osobowych przysługuje Ci: 
− prawo dostępu do swoich danych osobowych,  
− prawo do usunięcia danych 

 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.  Stawki 2,  00-193 Warszawa. 
 
Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 
udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
 
Informacja o monitoringu znajduje się przed wejściem do budynku. 
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