KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
Zgodnie z 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 informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29
e-mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl, tel.: 74 647 21 30
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych:
• e-mailem biuro@dbi-consulting.pl lub
• listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
• listownie na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku, ul. Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko z dopiskiem:
Inspektor Ochrony Danych
Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.osirklodzko.pl lub www.zamg.klodzko.pl w zakładce RODO.
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia znajdującego się
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku, w tym zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą lub wandalizmem, a także
zapewnienia bezpieczeństwa osobowego. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie
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 art. 6 ust 1 pkt. f. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora)
Monitoringiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku, ul. Kusocińskiego 2 są objęte następujące obszary:
1. Budynki (hala sportowa, siłownia, restauracja, dom wycieczkowy, zaplecze techniczne)
2. Obiekty terenu (boisko ze sztuczną nawierzchnią, płyta główna wraz z bieżnią lekkoatletyczną, boisko z
nawierzchnią naturalną, boisko do siatki plażowej, boisko asfaltowe, basen odkryty, skatepark, street workout, teren
rekreacyjny przy pasie nadrzecznym, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, szachownica)
3. Bramy (1 – 5)
O zastosowaniu monitoringu informują zamieszczone w obszarach objętych monitoringiem wizyjnym oznaczenia graficzne.
Pani/Pana dane osobowe są rejestrowane w formie wizyjnego zapisu elektronicznego i będą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż 14 dni do nadpisania. W przypadku, w którym dane z systemu monitoringu wizyjnego stanowią dowód w
postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator pozyskał wiadomość, iż mogą stanowić dowód
w postępowaniu, 14-dniowy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.
Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają życiu i zdrowiu,
bezpieczeństwu kradzieży i niszczenia mienia dla celów dowodowych na wniosek osób trzecich, organów prowadzących
postepowania lub na wniosek kierownika ośrodka. Udostępnia się zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego tylko organom
prowadzącym postepowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuratorze, sądom, które działają na podstawie
odrębnych przepisów.
Odbiorcami danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są podmioty, którym Zakład Administracji
Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku powierzył lub powierzy przetwarzanie danych
osobowych w związku z umową o świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, modernizacji/ naprawy monitoringu wizyjnego
oraz udostępni innym administratorom na podstawie przepisów prawa, czyli organom ochrony.
Udostępniane dane podmiotom przetwarzającym jest ograniczony do możliwości zapoznania się tymi danymi w związku ze
świadczonymi usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula poufności pozyskanych wszelkich danych w tym danych
osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i zakresie wynikającym z RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację. Informujemy o
możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Udostępnienie przez Panią/ Pana wizerunku jest wymogiem umownym, a niewyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku
uniemożliwia Pani/Panu przebywanie w monitorowanym obszarze.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

