UWAGA!
MONITORING WIZYJNY

ADMINISTRATOR ODPOWIEDZIALNY ZA MONITORING WIZYJNY
Muzeum Narodowe w Kielcach, plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
e-mail: iod@mnki.pl

OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM








plac Zamkowy 1 Kielce (Dawny Pałac Biskupów Krakowskich) – korpus główny, skrzydła południowe i północne,
budynek pomocniczy, budynek biurowy, dziedziniec frontowy i ogród włoski, sale wystaw;
ul. Rynek 3/5 Kielce (Muzeum Dialogu Kultur) – budynek Kamienicy pod Trzema Herbami, sale wystaw, pracownie
artystyczne, budynek kamienicy przy ul. Orlej 3 – dziedziniec, sale wystaw;
ul. Jana Pawła II 5 oraz Jana Pawła II 8 Kielce (Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego) – dziedziniec, sale
wystaw;
ul. Aleja Lipowa 24 Oblęgorek (Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku) – sale wystaw, pracownie artystyczne,
dziedziniec, park;
plac Solny 35 Wiślica (Muzeum Archeologiczne w Wiślicy) – pawilon archeologiczny, podziemia kolegiaty NMP
w Wiślicy, sale wystaw, ciągi komunikacyjne;
ul. Batalionów Chłopskich 2a, Wiślica (Muzeum Archeologiczne w Wiślicy) – budynek administracyjny.

CEL MONITORINGU WIZYJNEGO
Prewencja i zabezpieczenie dowodów w razie naruszenia praw własności, zapobieganie wypadkom, wyjaśnianie stanu
faktycznego w razie wypadków, zwiększenie bezpieczeństwa dla zwiedzających.

PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 lit. c, e, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997
r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014
r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich
zniszczeniem lub utratą, wydane na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;
Zgodnie z Planem Ochrony, zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach obiektów wpisanych
przez Wojewodę Świętokrzyskiego na listę ujętych obowiązkową ochroną, monitoring wizyjny jest stałym elementem
zabezpieczenia tych obiektów.

REALIZOWANE UZASADNIONE INTERESY
Ochrona mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników na terenie monitorowanym
Muzeum Narodowego w Kielcach.

CZAS PRZECHOWYWANIA
Przez 30 dni. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych
powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w naszym punkcie informacji dla zwiedzających
i na stronie www.mnki.pl/pl/rodo

