KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
Mając na uwadze, że poprzez stosowany przez nas monitoring wizyjny możemy stać się
administratorem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że:
1.

Utrwalenie, przechowywanie oraz usuwanie samego Pani/Pana wizerunku następuje w sposób
automatyczny i jest nieodłącznie związane z wejściem w obszar monitoringu, przy czym o danych
osobowych będziemy mogli mówić dopiero, gdy uzyskamy inne Pani/Pana dane, takie jak imię i
nazwisko, dane osoby, w imieniu której Pani/Pan działa, stanowisko pracy, numer telefonu,
adres e-mail.
2. W powyższej sytuacji administratorem wszystkich Pani/Pana danych osobowych (w tym
wizerunku) będzie Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29, 80-221
Gdańsk (ADO).
3. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod
adresem e-mail rodo@sportgdansk.pl
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób wchodzących, wychodzących oraz znajdujących się na obszarze zarządzanym przez ADO,
ochrony mienia należącego do ADO, jak również weryfikacji kontroli dostępu do obszaru
zarządzanego przez ADO, co związane jest z ochroną tajemnicy informacji, której ujawnienie
mogłoby narazić nas na szkodę. Ponadto celem takim będzie również udokumentowanie
przypadków naruszeń w powyższym zakresie.
5. Jest to zatem w każdym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes, w którym możemy
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące na
naszą rzecz usługi ochrony.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 dni - po tym czasie będą automatycznie
usuwane, chyba że nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim
postępowaniu. W takim przypadku nagranie będzie mogło być przechowywane do czasu
prawomocnego zakończenie postępowania.
10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego.
11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych

