Monitoring wizyjny w Stowarzyszeniu SIEMACHA z siedzibą w Krakowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r. – (dalej: RODO), informujemy:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie ul.
Długa 42, 31 - 146 Kraków, KRS:0000207304, NIP:6762266260, REGON: 356838078
Inspektor ochrony danych
Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iodo@siemacha.org.pl, ul.
Długa 42, 31–146 Kraków
Cele oraz podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarzana Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku pochodzącego z zapisu
monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz ograniczania
dostępu osób nieupoważnionych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych (tj. art.
6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora, usługodawcy,
któremu w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług – w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług oraz udostępniane podmiotom i organom
uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Obszary objęte monitoringiem wizyjnym i okres przechowywania danych
Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się (budynki: wejścia, korytarze, klatki schodowe,
pomieszczenia objęte monitoringiem oznaczone graficznie, obszary wokół budynków). Państwa dane
osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres ograniczony
pojemnością dysku rejestratora, lecz w każdym przypadku przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy,
po tym terminie dane są automatycznie usuwane. Niszczenie nagrań odbywa się w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie – tj. poprzez kasowanie zapisu lub nadpisywanie. Państwa dane
zarejestrowane przez monitoring są przechowywane przez maksymalny okres:
1) Ul. Długa 42, Kraków – 90 dni,
2) Ul. Mogilska 58, Kraków – 30 dni,
3) Ul. Facimiech 32, Kraków – 17 dni,
4) Ul. Ptaszyckiego 6, Kraków – 90 dni,
5) Ul. Kamieńskiego 11, Kraków – 30 dni,
6) Ul. Kurczaba 29, Kraków – 41 dni,
7) Ul. XVI Pułku Piechoty 12, Tarnów – 30 dni,
8) Ul. Radiowa 12, Kielce – 30 dni,
9) Ul. Lipowa 10, Odporyszów – 52 dni,
10) Ul. Legnicka 58, Wrocław – 30 dni.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku powzięcia informacji, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do: uzyskania informacji, w uzasadnionych przypadkach dostępu do danych,
żądania sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ze względu na Państwa szczególną sytuację. Posiadają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) oraz nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie
profilowania.

