KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OÓSB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU
WIZYJNEGO W OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH
Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Starogardzie Gdańskim (dalej OSiR) z siedzibą przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard
Gdański, tel. 533 236 148, email osir@osir.com.pl.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą
elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE
Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie OsiR w
tym zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, a także zapewnienia bezpieczeństwa osobowego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. E 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) (Dz. U. UE.L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) w zw. Z art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz na podstawie art. 13 ust 1. Ustawy
z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości w zw. Z art. 35 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez
okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
ZASIĘG MONITORINGU
Monitoringiem wizyjnym w OsiR objęte są obiekty:
• Kompleks obiektów przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
• Hala im. A. Grubby przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1– sala sportowa oraz korytarze i ciągi
komunikacyjne.
• Hala im. G. Podolskiego przy ul. Hallera 19a – sale sportowe oraz korytarze i ciągi komunikacyjne.
KOMU PRZEKAZUJEMY DANE
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, na
ich wniosek i w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem oraz podmiotom związanym z OSiR umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty wspierające w zakresie obsługi technicznej i
informatycznej.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji
międzynarodowej.
PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a)
dostępu do nagrań,
b)
usunięcia danych,
c)
ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego

prawa,
d)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO,
e)
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

