KLAUZULA INFORMACYJNA -RODO

MONITORING
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,. (dalej RODO), oraz ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych z późn. zmianami informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych z monitoringu jest: Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica

z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078251 , NIP
647-050-85-55; / skrót GSBM im. St. Staszica/.

2. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz działań podejmowanych

przez Administratora, a także przysługujących uprawnień, można kierować na adres siedziby podany w pkt. 1 oraz na
adres: e.mail gsbm@gsbm.pl; Tel. 324556404; 324556280; 324556381.

3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar zewnętrzny budynku tj. otoczenie budynku- parking, ciągi pieszych, plac zabaw,
śmietnik ; główne wejścia do budynku , hol przed windami , zejście do piwnic, - Rejestracji i zapisowi danych na nośniku
podlega tylko obraz (bez dźwięku).

4. Cel przetwarzania danych z monitoringu to: podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i mienia; Eliminowanie wybryków

chuligańskich, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwu mieszkańców; Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynkach
mieszkalnych; Ułatwienie ustalenia sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskania utraconego mienia.

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i mogą być dostępne przez okres od 7
do 30 dni lub do zapełnienia dysku rejestratora. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku
rejestratora wcześniejsze nagrania są automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów
nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,

6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do

Zarządu Spółdzielni. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnianie:
a. osobom upoważnionym jeżeli zdarzenie utrwalone z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego dotyczy tych
podmiotów
b. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa tj. organom prowadzącym
postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie
odrębnych przepisów oraz
c. innym, nie wymienionym powyżej podmiotom, na zasadach określonych w przepisach prawa lub umów.

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F - RODO
8. Prawa Osób, których dane są przetwarzane określone zostały w art. 15-22 RODO : prawo dostępu do treści swoich danych;
żądania sprostowania danych; prawo żądanie usunięcia danych / prawo bycia zapomnianym; prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy dane osobowe
przetwarzane są z naruszeniem przepisów.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje
wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
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