Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku reprezentowany
przez Kierownika, siedziba: M.N. Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :
● tel.: 14 68 03 013
● E-mail: iodcuw@brzostek.pl
3.
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zabezpieczenia mienia.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- z art. 6 ust 1 lit. e (RODO) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)
- art. 22 2 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917)
- art. 9a. ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 z późn. zm.)
4.
Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie:
−
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa
−
inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora (np. obsługa informatyczna )
−
osoby upoważnione przez administratora
5.
Okres przechowywania danych
Zapis monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres 14 dni chyba, że zapis monitoringu obejmuje
zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
6. O stosowanym monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio
w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych.
Teren jednostki jest monitorowany wewnątrz: korytarz dolny, korytarz górny; zewnętrznie: przy wejściach, od strony
południowej i od strony północnej budynku. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku
i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Ośrodku Sportu
i rekreacji w Brzostku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni. Kamery nie rejestrują dźwięku.
7.
Prawa podmiotów danych
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo dostępu do nagrań, prawo ich
sprostowania, (w ograniczonym zakresie), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te mogą być ograniczone z uwagi na prawa innych osób, które znalazły się
w polu widzenia monitoringu /kamery/. Prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania.
8.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie
ośrodka. Na terenie ośrodka znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Przetwarzanie podanych danych nie będzie podlegało zautomatyzwaniu w tym profilowaniu, o którym mowa art. 22
ust. 1 i 4 RODO
10.

Przekazywanie danych do Państw Trzecich, organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

