Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca monitoringu wizyjnego na
terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z monitoringiem wizyjnym jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. SkłodowskiejCurie 3a , 80-210 Gdańsk, reprezentowany przez Rektora;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uczelni, adres email iod@gumed.edu.pl,
tel. (58)349 10 27;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 222 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy;
4. Celem zbierania i przetwarzania danych pozyskanych w postaci wizerunku jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na
terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
5. Odbiorcami Państwa dane mogą być dostawcy systemów monitoringu wizyjnego
użytkowanych przez Administratora danych osobowych, w celu wykonywania prac
związanych z konserwacją i aktualizacją tych systemów oraz podmioty, z którymi
Uczelnia zawarła umowę na świadczenie usług ochrony fizycznej. Administrator
danych osobowych może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom trzecim
wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z tymi
podmiotami;
6. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia
nagrania, a po tym okresie nadpisywane. W uzasadnionych przypadkach dane mogą
być przechowywane dłużej, jeżeli organy do tego uprawnione lub osoby bezpośrednio
zainteresowane, wystąpią z wnioskiem o zabezpieczenie danych z monitoringu na
potrzeby przyszłego postępowania;
7. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do
treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
i organizacji międzynarodowej;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

