Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w systemie monitoringu wizyjnego
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
– listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa;
– telefonicznie: 22 55 20 000.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez
Pani/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
– zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Uniwersytetu Warszawskiego;
– zapewnienie ochrony osób i mienia, w tym mienia Uniwersytetu
Warszawskiego;
– ograniczenie wykroczeń, przestępstw oraz czynów, o których mowa w Dziale
VII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
ułatwienie ustalenia ich sprawców;
– ustalenie przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek
publiczny na Uniwersytecie Warszawskim;
– zachowanie tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorcy;
– zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO1.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym,
administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
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Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.
Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub
współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Pani/Pana
dane w związku z realizacją zadań służbowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty, którym
administrator zleci wykonanie określonych czynności (np. konserwacja systemu
monitoringu wizyjnego), z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
osobowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do informacji
o istnieniu monitoringu wizyjnego w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, prawo
dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych
jej dotyczących, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
a także prawo wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji o prowadzonym monitoringu
wizyjnym można uzyskać:
– listownie: (Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, ul. Krakowskie
Przedmieście 32, 00-927 Warszawa),
– tel. 22 55 20 912,
– e-mail: neofilologia@uw.edu.pl,
– www: neofilologia.wn.uw.edu.pl.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma
Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych
osobowych (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Przebywając na terenie Uniwersytetu Warszawskiego dobrowolnie przekazuje
Pani/Pan Uniwersytetowi Warszawskiemu swoje dane osobowe. Jeżeli nie chce
Pani/Pan, by Pani/Pana wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego
należałoby zrezygnować z wejścia na teren Uniwersytetu Warszawskiego, który został
objęty monitoringiem wizyjnym.

