Załącznik Nr 3 do Regulaminu monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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). Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, że:
1.
Administratorem danych osobowych nagrywanych za pośrednictwem systemu monitoringu
wizyjnego jest Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Św. Elżbiety 3.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
ochronadanych@zzk.wroc.pl bądź pocztą tradycyjną pod adresem Zarząd Zasobu
Komunalnego we Wrocławiu przy ul. Św. Elżbiety 3.
3.
Dane osobowe / wizerunkowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia i zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
w oparciu o Art.6 ust. 1 lit. f) RODO.
5.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 14 dni, a następnie będą
automatyczne kasowane.
6.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, m.in. policja sądy, prokuratura,
a także firmy świadczące na rzecz Zarządu Zasobu Komunalnego usługi z zakresu ochrony
mienia i usługi serwisowej monitoringu.
7.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
8.
Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, telefon: 22 860 70 86.
9.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
10.
Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest
obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych.
11.
Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

