
 

Realizując obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych (wizerunku) zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest 

Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40 – 021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: 

bsl@bs.katowice.pl. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem 

ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: 

iodo@bs.katowice.pl. 

2. Dane osobowe utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego w postaci rejestracji video przetwarzane są 

na podstawie art. 222 § 1 - § 10 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 z późn. zm.) w celach ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a na gruncie 

rozporządzenia RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Biblioteki Śląskiej oraz ochronie mienia, w tym 

materiałów bibliotecznych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Monitoring wizyjny w Bibliotece obejmuje: wejścia do budynku, garaż, czytelnie, korytarze, hol główny, 

Salę Parnassos, klatki schodowe i teren przyległy do budynku. 

4. Materiały pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres 14 dni po upływie którego są niszczone 

w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

5. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi fizycznej ochrony osób i mienia na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione także 

organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7.  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przetwarzanie danych osobowych z monitoringu nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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