OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1.
2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Śródmieście” Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, przy al. Piłsudskiego 12.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Ewelina Juchcińska, e-mail: iod@srodmiescie.tychy.pl, tel. 32 325 72 03.
Monitoringiem wizyjnym objęto:

a.
b.
−
−
−
−
c.
−
−
−
−
−

Obiekt handlowy, al. Piłsudskiego 8, Tychy: cały teren;
Obiekt dydaktyczno-administracyjny przy al. Niepodległości 32, Tychy, z uwzględnieniem:
holu dolnego;
holu głównego i głównego wejścia;
parkingu;
fragmentów ciągów pieszo-jezdnych w granicach administrowania Spółki;
Obiekt biurowy przy al. Piłsudskiego 12, Tychy, z uwzględnieniem:
korytarzy;
klatek schodowych;
głównych wejść;
siedziby Spółki (korytarz);
terenu zewnętrznego, tzn. ciągów pieszo-jezdnych w granicach administrowania Spółki.

4.
5.

Administrator przetwarza następujące kategorie zwykłych danych osobowych: wizerunek.
Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są celem zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego oraz
przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane we wskazanych powyżej celach, są przetwarzane przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit e) RODO.
7. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji
wynikających z przepisów prawa.
9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO.
11. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
12. Ponad powyższe przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez spółkę narusza przepisy RODO (dane kontaktowe: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

