KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
– MONITORING WIZYJNY

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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej
Dębie reprezentowany przez Dyrektora, 39-460 Nowa Dęba, ul. Sportowa 5, tel. 15 855 54 16, e-mail:
sosir@nowadeba.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jako pracodawcy) w związku
z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
i ochrony mienia;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) w związku z ustawą z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1) 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,
2) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie
odrębnych umów.
5. Dane z monitoringu są przetwarzane wyłącznie dla celów, dla jakich zostały zebrane i przechowywane
przez okres: kryta pływalnia do 6 dni kalendarzowych, teren Ośrodka nad Zalewem do 49 dni
kalendarzowych, teren stadionu sportowego do 16 dni kalendarzowych. Jest to związane z pojemnością
dysku, na którym są gromadzone, a po upływie tego okresu automatycznie niszczone. Czas
przechowywania nagrań może być dłuższy, w sytuacji kiedy zostaną one zabezpieczone zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):
1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5) przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora
lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sosir@nowadeba.pl.
9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz
na stronie www.sportnowadeba.pl w zakładce RODO.

