Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Zgodnie z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE.L 2016.119.1) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pomóż Sam Sobie” w Świeciu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie” z
siedzibą w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 15, tel. 523 333 330, 607 107 724, e-mail:
biuro@smpss.eu
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD), można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony
Danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”, 86-105 Świecie, ul. Piłsudskiego 15
lub e-mailowo: biuro@smpss.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i
mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są wybrane obszary należące do zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”, na terenie których w widocznych miejscach
rozmieszczone są tablice informujące o zastosowaniu monitoringu. Przez obszar objęty
monitoringiem rozumie się, w szczególności: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne,
wejścia/wyjścia do budynków, place gospodarcze na odpady komunalne.
5. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne
przez okres 14 dni. Rejestracja odbywa się w sposób ciągły.
6. Spółdzielnia dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system
monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i
kradzieży mienia, na wniosek osób trzecich lub organów prowadzących postepowania.
7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa
się na pisemny wniosek złożony do Zarządu Spółdzielni. Zabezpieczone dane z zapisów
monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postepowanie w sprawie
zarejestrowanego zdarzenia (sądy, policja, prokuratura).
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której
dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
10. Spółdzielnia nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Spółdzielnia nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych, w tym w formie profilowania.

