
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych   

dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 

  

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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  

  

Monitoring wizyjny obejmuje przestrzeń ogólnodostępną z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych,  
tj.: Biuro Obsługi Interesantów, czytelnie, sale rozpraw, sekretariat prezesa, punkt obsługi KRK, 
pomieszczenie dla osób zatrzymanych,  korytarze i klatki schodowe, wejścia i wyjścia z budynków, bramy 
wjazdowe, parking i teren wokół budynków Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  
w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik 
 

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:   

 
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora 
Sądu w zakresie realizowanych zadań.  
  

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl,  

• ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi- 

              wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod,  

• korespondencyjnie, na adres administratora danych.  

  

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:  

 

Cel przetwarzania: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Sąd na szkodę oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust 2 lit. g) RODO w związku 
z art. 222 Kodeksu pracy, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. 2023.0.217 t.j.), art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. 
(Dz.U.  z 2021 r. poz. 1933).  

  

IV. Okres przechowywania danych:  

 

Okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu 

stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął 



wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu uzyskania 

informacji o wyjaśnieniu sprawy lub zakończeniu postępowania.  

  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:   

 

Dostęp do danych osobowych ma firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu. Nagrania  

z monitoringu wizyjnego udostępniane są podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

tj. organom ścigania.  

  

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

 

W związku z przetwarzaniem przez Sąd Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia 

wniosku o:  

• dostęp do danych,  

• sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,  

• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności  

ich przetwarzania;  

Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administrator nie będzie już 

mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw  

i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.  

  

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji 
wynikających z przepisów prawa.  
  
VIII. Informacja o wymogu podania danych:  

 

Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe.  
W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 
wymienionych celów przetwarzania danych.   
  
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:  
 

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować 

przetwarzanych danych osobowych.  


