INFORMACJA
O STOSOWANIU MONITORINGU

1. Na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św.
Trójcy w Świdnicy, Kościół Ewangelicko-Augsburski
w RP, mieszczącej się pod adresem: Pl. Pokoju 6,
58-100 Świdnica, reprezentowanej przez księdza
biskupa Waldemara Pytla proboszcza parafii,
zwanej dalej Parafią, prowadzony jest monitoring
wizyjny (rejestracja obrazu) za pomocą kamer.
Administratorem danych osobowych wskazanych
w niniejszej informacji jest Parafia.
2. Celem prowadzenia monitoringu oraz przetwarzania
danych osobowych z tym związanych jest
zapewnienie:
1) bezpieczeństwa Parafii i osób znajdujących się
na jej terenie,
2) ochrony mienia Parafii i osób znajdujących się
na jej terenie.
3. Monitoring jest stosowany zarówno na terenie
Parafii, jak i na terenie wokół Parafii. Monitoring nie
obejmuje pomieszczeń o charakterze prywatnym.
Pomieszczenia oraz teren monitorowany oznaczone
są w sposób widoczny i czytelny za pomocą
odpowiednich znaków graficznych.
4. Dostęp do nagrań z monitoringu mają wyłącznie
osoby upoważnione przez Parafię.
5. Jeżeli na monitoringu zarejestrowane są dane
osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony
interes Parafii wyrażony w celach wskazanych w
pkt. 2 powyżej – jeżeli dane osobowe są danymi
zwykłymi w rozumieniu przepisów RODO,
2) art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. niezbędność do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń –
jeżeli dane osobowe należą do szczególnych
kategorii danych (w tym danych biometrycznych),
3) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, uprawniający Parafię jako
pracodawcę do wprowadzenia monitoringu
wizyjnego (rejestracja obrazu).
6. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez
okres 30 dni od dnia sporządzenia nagrania lub do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
gdyby nagranie stanowiło dowód w postępowaniu
prowadzonym
na
podstawie
obowiązujących
przepisów prawa (bez względu na rodzaj lub tryb
tego postępowania) lub gdyby Parafia powzięła
wiadomość, że nagranie może stanowić dowód w
takim postępowaniu.
7. Nagrania z monitoringu podlegają zniszczeniu po
upływie
okresów
wskazanych
w
punkcie
poprzedzającym, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej i nakładają na Parafię obowiązek
dalszego przechowywania nagrań z monitoringu.
8. Parafia
zobowiązuje
się
do
zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
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osobowych. Wszyscy pracownicy i współpracownicy,
którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają
dane osobowe, o których mowa w niniejszej
informacji, zostali odpowiednio przeszkoleni w
zakresie przetwarzania danych osobowych, a Parafia
wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
Źródłem przetwarzanych przez Parafię danych
osobowych są osoby, których dane dotyczą. Podanie
danych osobowych oraz umożliwienie ich utrwalenia
(w przypadku monitoringu) jest dobrowolne, ale
niezbędne do wejścia na teren Parafii.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw
trzecich w rozumieniu przepisów RODO.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom
trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane
dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której
dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie
podmiotom prawa publicznego, tj. uprawnionym
organom władzy i administracji publicznej, jeżeli
wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Dane osobowe mogą być powierzane do
przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie
dane na rzecz Parafii.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w
rozumieniu przepisów RODO.
Zgodnie z przepisami RODO osoby, których dane
dotyczą, mają prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych
osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania,
uzupełniania,
uaktualniania,
sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia
danych
(prawo
do
bycia
zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych
osobowych,
h) niepodlegania proﬁlowaniu,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania
tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące
przetwarzania
danych
osobowych
przez
Administratora, należy kierować na następujący
adres e-mail: kosciol@kosciolpokoju.pl lub w formie
pisemnej na adres: Pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny
wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy
Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę
prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

