Od 25 maja 2018 r. możliwość przetwarzania danych osobowych przez stosowanie
monitoringu wizyjnego będzie uzależniona od istnienia bezpośredniego upoważnienia
ustawowego umożliwiającego jego stosowanie. Obecnie upoważnienie takie zawarte jest
wyłącznie w regulacjach prawnych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Nadleśnictwo Babimost uprzejmie informuje, że tereny Nadleśnictwa Babimost, w tym teren
siedziby Nadleśnictwa, są monitorowane!
Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Babimost z siedzibą: ul. Leśna 17,
66-110 Babimost tel. 68 351 22 55, adres e-mail: babimost@zielonagora.lasy.gov.pl.
Z inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Babimost można skontaktować się poprzez
e-mail: iod@comp-net.pl
Dane osobowe, gromadzone są w postaci wizerunku, przy pomocy monitoringu wizyjnego,
kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
jako RODO) w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa,
podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z
zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni, a dane
z terenów leśnych mogące stanowić dowód w sprawie mogą być przechowywane do
zakończenia sprawy. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – o ile przepis szczególny nie stanowi
inaczej. Zainteresowany posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

