
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z monitoringiem wizyjnym 

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO OSiR z siedzibą przy 

ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa informuję, że od tego dnia będą przysługiwały następujące 

poniżej prawa w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych w ramach stosowanego 

monitoringu wizyjnego. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”)  jest Dyrektor OSiR z 

siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-

mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl. 

2. W OSiR Żoliborz w Warszawie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: ido@osir-

zoliborz.waw.pl. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie 1 powyżej.  

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c.  Na terenie 

OSiR Żoliborz funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny, w ramach którego 

przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie 

i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.  

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą Policja, prokuratura, sądy i innym 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5.  Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni lub dłuższy jeżeli 

toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu.  

8. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli Twoje dane są przetwarzane 

niezgodnie z wymogami prawnymi.  
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