
Klauzula informacyjna 

dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 

w Sądzie Okręgowym w Siedlcach 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego 

w Sądzie Okręgowym w Siedlcach jest Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, 

ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce. 

 

Administrator informuje, że: 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl. 

2. Sąd Okręgowy w Siedlcach dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia 

oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Okręgowy  

w Siedlcach na szkodę stosuje system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem telewizji 

przemysłowej wewnętrznej i zewnętrznej. 

3. Zakres stosowania monitoringu wizyjnego obejmuje całodobowe utrwalanie obrazu, w tym 

również danych osobowych w szczególności w postaci wizerunków osób przebywających  

w miejscach objętych zasięgiem monitoringu.  

4. Stosowany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach system monitoringu wizyjnego nie utrwala fonii 

(dźwięku) na obszarze objętym monitoringiem.  

5. Monitoringiem wizyjnym objęte są:  

− wejścia do siedziby sądu / terenu sądu / terenu wokół sądu, 

− ciągi komunikacyjne, 

− sale rozpraw, 

− stanowisko ochrony i szatni, 

− pomieszczenie serwerowni, 

− pomieszczenie Biura Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt, 

− areszt.  

6. Monitoringiem wizyjnym nie są objęte pomieszczenia niezwiązane ze świadczeniem pracy lub 

usług na rzecz Sądu Okręgowego w Siedlcach: pomieszczenia sanitarne.  

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, który 

sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych, realizowany jest za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. (25) 640-78-66. 

8. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (sędziów, 

pracowników Sądu oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie objętym zasięgiem 

monitoringu), ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na 

monitorowanym terenie – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.) na podstawie art. 22 2 § 1 

ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

9. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu 

Okręgowego w Siedlcach. 
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10. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom 

uprawnionym – m.in. organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego  

z zakresu działania takiego organu. 

11. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 

30 dni i po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin 

przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania 

wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego. 

12. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, 

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (dostęp ten nie może jednak 

niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób), wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

13. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 11 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora 

Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Siedlcach (iod@siedlce.so.gov.pl). 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie. 

15. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 

międzynarodowych. 
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