
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57 Rektora UŁ z dnia 6.05.2019 r. 

 

 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanym dalej: „rozporządzenie 

RODO”) informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy 

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 

203, e-mail: iod@uni.lodz.pl.  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, 

studentom, doktorantom oraz innym osobom przebywającym na terenie UŁ oraz ochrony mienia UŁ na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy  

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy ochroniarskie, firmy serwisujące  

sprzęt.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które wykażą uzasadniony interes 

w dostępie do nagrań z monitoringu. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu 

wizyjnego oraz przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania,  

a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji o istnieniu monitoringu, jego zasięgu i celu; prawo dostępu do 

nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych; prawo do anonimizacji 

wizerunku na zarejestrowanych obrazach lub ich usunięcia; prawo do przetwarzania danych przez 

ograniczony czas. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia 

(w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO). 

10. Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do realizacji celu określonego w pkt 3 nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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