
Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego 

w Technikum Akademickim w Legnicy 

 

1. Na terenie zajmowanym przez Technikum Akademickie w Legnicy (dalej „TA”) 

z siedzibą przy ul. Sejmowej 5A w Legnicy stosowany jest całodobowy monitoring 

wizyjny. 

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Witelona w Legnicy (dalej „PWSZ”) przy ul. Sejmowej 5A, od której 

TA wynajmuje pomieszczenia szkoły. 

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie PWSZ.  

4. System monitoringu wizyjnego w PWSZ  składa się z: 

a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków PWSZ 

w rozdzielczości umożliwiającej  identyfikację osób; 

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; 

c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer 

systemu monitoringu. 

6. Infrastruktura PWSZ, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: 

a) teren posesji wokół budynków PWSZ, przy ul. Sejmowej 5A, 5B, 5C, 5D, 5E;  

b) teren Domu Studenta, przy ul. Mickiewicza 10; 

c) ciągi piesze,  korytarze, klatki schodowe, czytelnie biblioteki; 

d) teren przed obiektami, bramy wjazdowe oraz parking wewnętrzny. 

7. Przy każdym wejściu na teren posesji PWSZ oraz do budynków PWSZ, zamieszczone 

są tabliczki zawierające piktogram kamery oraz klauzulę informacyjną dot. 

monitoringu wizyjnego. 

8. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać 

utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych 

przy wejściu do budynków i strony internetowej PWSZ (adres: 

www.pwsz.legnica.edu.pl, zakładka ochrona danych osobowych) w związku z art. 14 

ust. 5 pkt. b) 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). 

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora, 

na adres: ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica lub na adres e-mail: 

IOD@pwsz.legnica.edu.pl. Wnioski będą rozpoznawane niezwłocznie. 

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. 
 
 

  Zapoznałam/łem się z ww. informacją 
 

 

 

....................................................................... 
                                                                                                              (Podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 


