Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych – Administrator Danych:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Załącznik nr 2 do
Instrukcji nadzoru nad monitoringiem wizyjnym

INFORMACJA O MONITORINGU
Na podstawie 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
(Rozporządzenie Ogólne w sprawie ODO) Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu informuje, że teren firmy jest monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem
kamer przemysłowych.
Obszar objęty monitoringiem: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice a w szczególności:


teren dookoła budynku,



hol wejściowy,



ciągi komunikacyjne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM
a)

Administratorem (danych – wizerunek osób ) jest MOKiS, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony : Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl
c)

Kontakt w sprawie dostępu do zapisów monitoringu możliwy osobiście pod adresem wskazanym w pkt. a) lub mailowo: mokis@myslenice.pl

d) Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie
objętym monitoringiem. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów.
e) Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest:
- art. 222. § 1 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy
- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ODO Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest: zapewnienie bezpieczeństwa
osobistego jak i bezpieczeństwa mienia osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez administratora jakie daje możliwość dochodzenia swoich praw na
drodze postępowań odszkodowawczych oraz sądowych w przypadku naruszenia mienia (kradzieży, uszkodzenia).
f)

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

g)

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

h) Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
i)

Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
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j)

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

k)

Monitoring wizyjny jest wymogiem organizacyjnym w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

l)

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.
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