Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikających z stosowanego monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
informuję, że
1. Administratorem danych w postaci wizerunku, czasu i miejsca utrwalanych za pośrednictwem kamer
systemu monitoringu na zewnątrz budynku oraz wewnątrz niektórych pomieszczeń jest Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, z siedzibą w Pyskowicach; ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,
44-120 Pyskowice, tel.: 32 333 03 48.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
mokis@mokis.pyskowice.pl
3. Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z 2018 r. poz. 138) i prowadzony jest w prawnie
uzasadnionym celu administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapobieganiu
przypadkom naruszeń prawa i zasad współżycia społecznego na terenie monitorowanym.
4. Odbiorcami (w przypadku odrębnego celu od podanego w pkt. 3) danych osobowych mogą być
podmioty uprawione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (organ Policji dla
udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa na terenie budynku lub terenów przyległym do
budynku ośrodka kultury) oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz
Administratora.
5. Zapisane dane z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
6. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo prawo wniesienia o:
a) sprostowanie (poprawienie danych),
b) ograniczenie przetwarzania danych,
c) dostęp do danych, z uwzględnieniem ochrony interesu innych osób ,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , tel. 22 860 70 86.
7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21
RODO,
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
8. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

