
KLAUZLA INFORMACYJNA 

ruch osobowy i monitoring 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres 

poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:   

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

3. Administrator prowadzi ewidencję wejść i wyjść oraz monitoring wizyjny osób przebywających 

na terenie obiektów SGSP. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie 

obiektów SGSP; 

2) zapewnienie ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych; 

3) kontroli ruchu osobowego i pojazdów; 

4) weryfikacji celu wizyty i odnotowania danych w Książce ewidencji gości. Wstęp na teren 

obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej możliwy jest jedynie po potwierdzeniu tożsamości 

poprzez okazanie dokumentu tożsamości służbie dyżurnej Biura Przepustek; 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) w Książkach ewidencji gości - 2 lat, wynikający z wymogów archiwalnych określonych 

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szkoły Głównej Służby Pożarniczej lub przez okres 

niezbędny w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami; 

2) dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na 

danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 14 dni 

od momentu zapisu lub przez okres niezbędny w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

7. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Posiada Pani / Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan 

zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie 

udzielenia zezwolenia na wejście na teren obiektów SGSP. 

12. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


