INFORMACJA OGÓLNA
DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Podstawa prawna: 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 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)„ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :

1. Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu jest Centrum
Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29
reprezentowane przez Dyrektora.
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych
w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10
wew. 125.
3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałania
przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym).
5. Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem
przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych
czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania
następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/ współpracownicy
Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do
nich dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach zawartych
umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.
7. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby
prawnie uzasadnione może zwrócić się pisemnie do CSiR z wnioskiem o zabezpieczenie
przed upływem standardowego okresu przechowywania. Wniosek powinien zawierać datę,
czas i miejsce zdarzenia oraz uzasadnienie konieczności zabezpieczenia nagrania.
8. Nagrania z systemu monitoringu są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane w każdym
obiekcie zgodnie z wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora CSiR. Po podanym okresie
nagrania są automatycznie usuwane poprzez nadpisywanie nowych nagrań. Wyjątek
stanowi sytuacja gdy nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez
uprawnione organy lub Administrator otrzyma wiadomość, że nagrania mogą stanowić
dowód w takim postępowaniu. Wówczas data przechowywania ulegnie przedłużeniu na
okres wskazany przez uprawnione organy.
9. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do: dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2
10. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu maja prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pana/i oraz dziecka naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
11. Podane danych jest dobrowolne. W sytuacji kiedy osoba nie chce być zarejestrowana przez
system monitoringu z własnego wyboru nie wchodzi na teren objęty monitoringiem.

