
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING 

 

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO, 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu z siedzibą przy 

ulicy Bydgoska 7, 87-100 Toruń (dalej: Administrator). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

powołanym w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu inspektorem ochrony danych Sylwią 

Słomińską-Buńką pod adresem e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl 

3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu: 

- zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, zwiedzających, uczestników imprez 

tematycznych oraz zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, 

- ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i życiu 

zwierząt, pracowników i osób postronnych, 

- ustalania sprawców czynów niedozwolonych (m.in. niepokojenie zwierząt, wandalizm, 

zniszczenie mienia, kradzieże itp.) na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, 

- ograniczenia dostępu do zasobów Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu przez osoby 

nieuprawnione i niepożądane, 

- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom oraz zwiedzania i rekreacji 

osobom odwiedzającym Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. 

Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy 

Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. 

Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu 

do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią). 

6. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób 

zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych;  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring 

znajduje podstawę w przepisach art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę 

do przetwarzania danych stanowią również przepisy art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 
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