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Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego 

Poniższe  stanowi  realizację  obowiązków  wynikających  z przepisów 

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 

(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, 

związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.  

1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 („NBP”).  

2. W NBP wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym kontakt 

jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@nbp.pl 

lub drogą pocztową na adres siedziby administratora danych osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się 

na stronie internetowej: www.nbp.pl/RODO.  

3. Zakresem przetwarzanych danych osobowych jest wizerunek, który jest 

pozyskiwany poprzez całodobowe wykorzystanie systemu telewizji 

dozorowej będącego własnością administratora.  

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie zadań 

związanych z bezpieczeństwem osób, mienia oraz informacji w NBP, w 

szczególności identyfikacji zagrożeń wpływających na poziom 

bezpieczeństwa obiektu bankowego NBP i osób przebywających na terenie 

obiektu bankowego NBP, oraz w celach dowodowych.  

5. Monitoringiem wizyjnym objęto obszar na zewnątrz i wewnątrz obiektów  

bankowych  NBP,  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z 

przepisów odrębnych.  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez NBP jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wskazanego w:   

• art.  222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w przypadku, 

gdy osobą której dane dotyczą jest pracownik NBP,  

• art. 5 i 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – dla 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, gości, ochrony mienia oraz 

w celu ochrony żywotnych interesów zarówno pracowników, jak i 

gości banku. 
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7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące 

od momentu dokonania nagrania, za wyjątkiem sytuacji, gdy nagrania 

mogą lub będą stanowić dowód w postępowaniu – w takiej sytuacji termin 

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.   

8. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione podmiotom 

uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz tym, 

które wykażą swój interes prawny, co do ich otrzymania. Nagrania 

udostępniane są na wniosek zgodnie z procedurą przyjętą u administratora 

danych.   

9. NBP zapewnia wszystkim osobom, których dane są przetwarzane w 

związku  z przebywaniem na terenie obiektów bankowych NBP możliwość 

realizacji ich uprawnień wynikających z RODO, tj.:   

a) prawa żądania dostępu do danych,   

b) prawa do sprostowania danych,   

c) prawa do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),   

d) prawa do ograniczenia przetwarzania,   

e) prawa do przenoszenia danych,   

f) prawa wniesienia sprzeciwu.   

10. NBP oświadcza, że przetwarzane dane osobowe osób objętych 

monitoringiem wizyjnym nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą 

przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w 

rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  

11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO, mają Państwo również prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa). 


