Administrator Danych Osobowych:
Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Al. Wolności 13

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)
informują, że w Sądzie Okręgowym w Kaliszu funkcjonuje monitoring wizyjny
Przetwarzanie za pomocą monitoringu danych osobowych (wizerunku) jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków Administratora wynikających z zarządzenia nr A-022-27/16 Prezesa Sądu Okręgowego
w Kaliszu i Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu oraz zarządzenia nr D-022-18/16 Dyrektora Sądu
Okręgowego w Kaliszu i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie
zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i w Sądzie Rejonowym w Kaliszu
oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników i interesantów, ochrony i kontroli mienia a także przestrzegania porządku
publicznego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu jako budynku użyteczności publicznej.
Monitoring obejmuje pomieszczenia wejścia/wyjścia, ciągi komunikacyjne, BOI, BP, czytelnię akt
sądowych, oraz teren wokół budynku obejmujący parking i trasy/ciągi dojazdowe/dla pieszych
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, palarni, pomieszczeń biurowych,
sekretariatów wydziałowych.
Nagrania obrazu monitoringu przetwarzane są tylko dla celów bezpieczeństwa, ochrony i kontroli
mienia oraz przestrzegania porządku publicznego. Nagrania przechowywane są przez okres nie
przekraczający 3 miesięcy od daty nagrania. Jeżeli nagranie obrazu z monitoringu stanowi dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że może ono
stanowić dowód w postępowaniu, powyżej wskazany termin przetwarzania ulega przedłużeniu do
czasu zakończenia prawomocnego postępowania. Po upływie wyżej wskazanych okresów
przetwarzania nagrania z monitoringu zawierające dane wizerunkowe podlegają zniszczeniu, o ile
przepisy odrębne nie wskazują inaczej.
Dane osobowe są chronione przez Administratora danych osobowych i mogą być udostępniane
osobom trzecim tylko na wniosek właściwych organów państwa.
Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych z monitoringu firmie
zewnętrznej – firmie ochrony na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług ochrony osób i
mienia w obiektach Sądu.
Firma ochrony jest dla danych osobowych pochodzących z monitoringu organem przetwarzającym.
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień można kontaktować się z
Administratorem poprzez Inspektora Ochrony Danych: iod@kalisz.so.gov.pl lub telefonicznie nr tel.
62-7657838

