
INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  

STOSOWANEGO W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU 

ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 

 

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

z 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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole, 

nr tel. +48 77 454 00 67 do 70, adres e-mail: ias.opole@mf.gov.pl. 

2. W Izbie Administracji Skarbowej w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.opole@mf.gov.pl  

oraz telefonicznie pod numerem +48 77 440 32 77. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na terenie 

monitorowanym; 

 zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

administratora na szkodę. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych w rozumieniu 

art.4 pkt 9 RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymać tylko organy publiczne 

w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego.  

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. 

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

jak i nie będą podlegały profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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