Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego w
budynku położonym przy ul. 1 Sierpnia 36 a, 02-134 w Warszawie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu
zainstalowanego w obiekcie położonym przy ul. 1 Sierpnia 36a, 02-134 w Warszawie jest
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w ramach działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy za pomocą adresu iod@zgnwlochy.waw.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego
przez system monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 9a ust. 5 ustawy o
samorządzie gminnym.
4. Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu ochrony osób i mienia oraz poprawy
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
- wejście główne do budynku, teren wokół budynku, parking podziemny, teren biblioteki, hol
główny, wyjście ewakuacyjne z budynku.
6. Administrator Danych Osobowych ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie
przestrzeni publicznej.
7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na
rejestratorze danych i są dostępne przez 7 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie
nadpisywane (usuwane) i nie ma możliwości ich odtworzenia.
8. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu, wyłącznie do swoich danych zarejestrowanych przez system
monitoringu wizyjnego w ZGN Włochy.
10. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się
na pisemny wniosek.
11. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym
postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które
działają na podstawie odrębnych przepisów.
12. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą
przetwarzane przez podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa oraz umów zawieranych przez Administratora Danych Osobowych z podmiotami
świadczącymi koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia, firmą serwisującą system
monitoringu.
13. Przebywanie na terenie ZGN Włochy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego.
14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, który ma swoją siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

