
KLAUZULA   INFORMACYJNA  
dla   monitoringu   wizyjnego  

 
Spółdzielnia   Mieszkaniowa   Lokatorsko-Własnościowa   ,,Bursztyn”   w   Wieruszowie   zgodnie   
z   art.   13   ust.   1   i   ust.   2   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679   
z  dnia  27.04.2016  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  zwanej  dalej  ,,RODO”  jako           
Administrator  Pani/Pana  danych  osobowych,  spełniając  obowiązek  informacyjny  zawiadamia,         
że:   
 
1.   Administratorem   danych   osobowych   jest   Spółdzielnia   Mieszkaniowa   Lokatorsko-  
    Własnościowa   „Bursztyn”   z   siedzibą   98-400   Wieruszów,   osiedle   Fabryczna   5/8-9,   
    adres   email:    smbursztyn@onet.eu ,   reprezentowana   przez   Zarząd   Spółdzielni.  
2.   Dane   osobowe   będą   przetwarzane   na   podstawie   art.   6   ust.   1   lit.   f)   Rozporządzenia   
     Ogólnego   o   Ochronie   Danych   Osobowych   (dalej:   „RODO”)   w   celu   prawnie   
     uzasadnionego   interesu   Administratora   w   celu   dbałości   o   mienie   i   bezpieczeństwo   
     w   zasobach   Spółdzielni.  
3.   Spółdzielnia   Mieszkaniowa   Lokatorsko-Własnościowa   „Bursztyn”   prowadzi   całodobowy   
      monitoring   w   poniżej   wymienionych   obszarach:  
     1)   ul.   Fabryczna   blok   nr   1   –   (kamera   na   zewnątrz   budynku)   monitoringiem   objęto   wiatę  
        śmietnikową   przy   szczycie   bloku   nr   1,   
     2)   ul.   Fabryczna   blok   nr   9   –   (kamera   na   zewnątrz   budynku)   monitoringiem   objęto   wiatę  
        śmietnikową   przy   blokach   nr   8-9,  
     3)   ul.   Fabryczna   blok   nr   12   –   (kamera   na   zewnątrz   budynku)   monitoringiem   objęto   wiatę  
        śmietnikową   przy   bloku   nr   12,   
        oraz   ciągi   pieszo   –   jezdne   przy   wiatach.  
4.   Rejestracji   podlega   tylko   obraz   (wizja)   z   kamer   systemu   monitoringu.  
5.   Zapisy   z   monitoringu   przechowywane   będą   w   zależności   od   sposobu   zarejestrowania  
     danych   –   do   nadpisania   danych,   nie   dłużej   niż   trzy   miesiące   od   dnia   nagrania.   
     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.   Zapis   z   kamer   będzie   udostępniany   wyłącznie   uprawnionym   instytucjom   w   zakresie  
     prowadzonych   przez   nie   czynności   prawnych   np.   Policji,   Sądom,   Prokuraturze.   Nagranie  
     przekazywane   jest   organom   ścigania   wyłącznie   na   ich   pisemny   wniosek   w   celu   
     wyjaśnienia   prowadzonej   sprawy.  
7.   W   związku   z   prowadzonym   monitoringiem   posiadają   Państwo   prawo   dostępu   do   swoich  
     danych   i   ich   usunięcia   oraz   prawo   do   sprzeciwu.  
8.   Osobie   zarejestrowanej   przez   system   monitoringu   przysługuje   prawo   wniesienia   skargi   do   
     organu   nadzorczego   (Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych).   
9.   Dane   osobowe   nie   będą   przekazywane   do   państw   trzecich.  
10.   Informacje   zawarte   w   klauzuli   mają   zastosowanie   od   dnia   05.03.2020   r.   
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