KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W STALOWEJ WOLI
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej
Woli, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator

powołał

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych;

kontakt

do

IOD:

iod@mosir.stalowawola.pl tel.15 842 25 62.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów MOSiR w Stalowej Woli jest
zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów rekreacyjnosportowych oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej a także na terenie wokół obiektów,
jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i
miejsca pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie
uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do
monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
ODBIORCY DANYCH:
MOSiR w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa;
Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków
technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich
bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
CZAS PRZETWARZANIA:
Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją;
d) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

