INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU
WIZYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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
informuję, że

1. Administratorem danych osobowych są
Bydgoskie Obiekty Sportowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23 , 85-231 Bydgoszcz wpisaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000812467 NIP: 9671431447, REGON:
384871421 w skrócie ADO
2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania,
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu
wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku).
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie :
- Kodeksu Pracy ( ustawa z dn. 26.06.1974 art.222 oraz 223 )
- RODO art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów ADO,
którymi są:
• Ochrona mienia
• Zapewnienia bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie
objętym monitoringiem wizyjnym
Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane w innym celu
3. Kontakt w sprawie dostępu do zapisów monitoringu możliwy jest pod adresem email
rodo@bsdbydgoszcz.pl
4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na
rejestratorze danych i są dostępne przez maksymalnie 90 dni. Po tym terminie dane
zostają automatycznie nadpisywane.
5. ADO zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów
dowodowych:
a) na wniosek osób trzecich
b) na wniosek organów prowadzących postępowania
6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa
się na pisemny wniosek złożony do ADO lub Kierownika jednostki.
7. 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.
8. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).

