
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych 

dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Na podstawie  art.  13  ust.  1  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji
26-130 Suchedniów ul. Ogrodowa 11

Dane kontaktowe IOD:
Anna Andrzejewska - Korytowska

e-mail: recepcja@osirsuchedniow.pl 
tel. 518 336 751

Pana/Pani dane będą przetwarzane 
w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie oraz

zabezpieczenia mienia 

Podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest:

wejście na teren lub obiekt objęty przez nas monitoringiem
wizyjnym

 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) w związku z obowiązującą nas ustawą o

samorządzie gminnym. 

Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów:

zapis monitoringu może być udostępniony, na podstawie 
pisemnego wniosku, za zgodą administratora danych tylko:
- osobom działającym z upoważnienia administratora, w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz podjęcia właściwych 
oddziaływań w tym zakresie
- innym osobom trzecim, które udowodnią swój interes 
prawny, co do otrzymania wyżej wymienionego zapisu 
( interes realizowany przez stronę trzecią np. osobom 
poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez 
monitoring)
- osobom upoważnionym przez podmiot przetwarzającym
- służbom publicznym i organom porządkowym o ile  jest to 
związane z realizacją zadań tych podmiotów i zgodne z 
obowiązującymi je zasadami pozyskiwania danych

Okres przechowywania danych:
wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu 
wizyjnego są zapisywane i dostępne  przez okres 14 dni. 
Chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania
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zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie 
postępowania przygotowawczego prowadzonego przez 
stosowne organy. Niszczenie nagrania następuje po 14 
dniach automatycznie, bez udziału osób trzecich, poprzez 
nadpisanie kolejnych nagrań.

Ma Pana/Pani prawo:

zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, 
jednakże Administrator może nie wyrazić zgody na wgląd do
nagrań monitoringu jeżeli mogłoby to niekorzystnie 
wpływać na prawa i wolności innych osób. Mogą Państwo 
zwrócić się też do nas z żądaniem ograniczenia 
przetwarzania Państwa danych – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

Podane przez Panią/Pana dane są:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne
jednakże konieczne w celu przebywania na naszym terenie

lub obiekcie 

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji ani profilowaniu
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