Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób objętych monitoringiem
stosowanym na terenach i obiektach zarządzanych przez POSiR.
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl
(dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję
na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numer 618357917 lub mailowo
na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ weszli Państwo na teren lub obiekt objęty przez nas
monitoringiem wizyjnym.
Państwa dane osobowe będą więc przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z
obowiązującymi nas ustawą o samorządzie gminnym.
3. Okres przechowywania danych
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie
przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na
nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
4. Zabezpieczanie nagrań z monitoringu
Administrator danych dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu
wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży
mienia:
a. na wniosek osób trzecich;
b. na wniosek Podmiotów uprawnionych tj. organów prowadzących postępowania (np. policja, prokuratura,
sądy);
c. na wniosek kierownika obiektu.
Mogą Państwo zwrócić się do Administratora danych z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii zapisu,
wskazując dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia, a także podając uzasadnienie oraz zgłosić zdarzenie do
Podmiotu uprawnionego (np. policja, prokuratura, sądy).
Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie Podmiotom uprawnionym,
prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane podmiotom z którymi zawarliśmy umowy w
szczególności na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych oraz
firmie ochrony mienia.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, jednakże Administrator może
nie wyrazić zgody na wgląd do nagrań monitoringu jeżeli mogłoby to niekorzystnie wpływać na prawa i
wolności innych osób. Mogą Państwo zwrócić się też do nas z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa
danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu przebywania na naszym
terenie lub obiekcie.
*RODO - Rozporządzenie 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.

