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
Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.zamg.klodzko.pl w zakładce RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
obiektu „KRYTA PŁYWALNIA w Kłodzku” oraz ochrony mienia.
Monitoringiem objęte są następujące obszary krytej pływalni: parking przy ulicy Jana Pawła II 4, trybuny, basen,
szatnie, wyjścia ewakuacyjne, boisko wielofunkcyjne, kasa biletowa, wejście do wind, podbasenie, korytarze
komunikacyjne, droga przeciwpożarowa
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.
Pani/Pana dane osobowe są rejestrowane w formie wizyjnego zapisu elektronicznego i będą przechowywane przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące do nadpisania.
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 państwowej (w szczególności, policji, prokuraturze, sądom) w
ramach prowadzonych postepowań.
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.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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.

