
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO – MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU 

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) Dz. Urz. 

UE L 119/1, informujemy, iż: 

1. Dane Administratora: 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), 

ul. Mariacka 25/26, 80 - 833 Gdańsk. Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: 

iod@archeologia.pl lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  

2. Cel przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej 

przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie obowiązków prawnych nałożonych na 

Administratora w oparciu o  art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, przede 

wszystkim zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240), 

- art. 22² § 7 9 Kodeksu pracy. 

3. Okres przechowywania: 

Pani/Pana dane wizerunkowe zarejestrowane przez kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po 

upływie 14 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu. Kamery nie 

nagrywają dźwięku. 

4. Odbiorcy danych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych wizerunkowych będą jedynie podmioty upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sądy) oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Muzeum na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

5. Uprawnienia: 

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Zgoda: 

Wejście w strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w ramach 

systemu monitoringu wizyjnego. Konsekwencją odmowy jest brak uprawnienia do przebywania na terenie 

Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 

7. Profilowanie: 

Pani/Pana  dane osobowe nie będą profilowane. 

 

 


