Kalisz dnia 25.05.2018r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu
wizyjnego
Na podstawie
a) Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

Unii

Europejskiej

2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanego
dalej: "RODO" w myśl art. 13 RODO
b) Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
i 1000)
Informuję, że na terenie:
a) Hali Kalisz Arena, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24,
b) Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19,
c) Hali Lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19,
d) boiska sportowego przy ul. Tuwima 2,
e) obiektu sportowego przy ul. Wał Matejki 2-4
f) Basenu i administracji OSRiR przy ul. Łódzkiej 29
administrowanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zwanego dalej:
„Ośrodkiem” został zainstalowany monitoring wizyjny obejmujący swym zakresem:
- wejścia do budynku,
- ciągi komunikacyjne, sale zajęciowe / boiska
- parkingi.
1. Administratorem danych zarejestrowanych przez system telewizji monitoringu jest dyrektor
Ośrodka.
2. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą
elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl
3. Dane osobowe z systemu monitoringu przemysłowego są przetwarzane w celu realizacji
zadań wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO.
4. Dane osobowe są udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi
Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są

upoważnione

do

przetwarzania

tych

danych

z

racji

pełnionych

obowiązków

w placówce. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych
osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania
przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie
czynności i postępowań.
5. Z uwagi na zastosowane rozwiązania zarejestrowane dane przechowywane są przez 30 dni
i automatycznie nadpisywane. Natomiast nagrania dotyczące incydentów przechowywane są
do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania a następnie protokolarnie
niszczone.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego
siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@osir.kalisz.pl
7. Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to
niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
8. Ośrodek prowadzi przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych przepisów
prawa i w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze
obowiązku prawnego wynikającego z przepisów:
a) Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
i 1000)
Rejestracja obrazu odbywa się w systemie całodobowym gwarantującym ciągłość zapisu.
Objęcie osób systemem monitoringu jest dobrowolne ale niezbędne dla wszystkich
korzystających z usług oferowanych przez Ośrodek.
9. Zebrane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji
w tym profilowaniu.
Mirosław Przybyła
Dyrektor
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

