ARESZT ŚLEDCZY W LUBSKU
68-300 Lubsko, ul. Nowa 2
tel. (68) 372-54-00, fax (68) 372-15-63, email: as_lubsko@sw.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO)
informuję, że:
− administratorem danych osobowych jest:
Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubsku, z siedzibą przy ul. Nowa 2 , 68 – 300 Lubsko,
e-mail: as_lubsko@sw.gov.pl, tel. tel.(68) 372-54-00.
− dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: iod_as_lubsko@sw.gov.pl
− w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu na teren Aresztu Śledczego w Lubsku będą
przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj.
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 631 z późn. zm) oraz art. 73a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w związku
z ustawowym obowiązkiem zapewnienia ładu i porządku na terenie jednostki oraz
zakazem wstępu na teren jednostki osobom nieuprawnionym i będzie realizowane
poprzez: legitymowanie osoby ubiegającej się o wstęp oraz opuszczającej teren Aresztu
Śledczego w Lubsku, ewidencjonowanie imienia, nazwiska i numeru dokumentu
tożsamości tej osoby, deponowanie dokumentu tożsamości osoby przebywającej na
terenie jednostki, rejestrowanie i utrwalanie zapisu z monitoringu. Dane mogą być
udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
− Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości wstępu
na teren Aresztu Śledczego w Lubsku.
− Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych w interesie
publicznym, z wyjątkiem zapisów z monitoringu, które będą przechowywane przez
Administratora przez okres 7 dni.
− Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z
ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,
− Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO,
− Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
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