Informacja dla osób, których wizerunek został utrwalony przez
system monitoringu
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dalej: GOKSiR) z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005
Przecław. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail
biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować
poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
GOSKiR w Przecławiu wykorzystuje system monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa
mienia i osób znajdujących się na terenie placówki. Dane w postaci wizerunku są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
Odbiorcy danych osobowych.
Zapis z monitoringu będzie udostępniony jedynie na wniosek w uzasadnionych przypadkach: organom,
do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie
dochodzeń i śledztw oraz sądom.
Okres przechowywania danych.
Dane z monitoringu w postaci cyfrowego zapisu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż
14 dni, za wyjątkiem sytuacji, w których zapis zostanie zabezpieczony, jako dowód na pisemny wniosek
uprawnionych organów
Sposób przetwarzania danych osobowych
Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane
profilowaniu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO osobie, której wizerunek został utrwalony przez system monitoringu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych w postaci wizerunku wynika z ww. przepisów prawa i służy poprawie
bezpieczeństwa mienia i osób korzystających z usług GOKSiR.

