Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu na
Wydarzeniach
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 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 (zwane dalej RODO), informujemy Osoby Monitorowane, że:
1) Administratorem Danych Osobowych oraz systemu monitoringu jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą
w Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; dane kontaktowe: tel. +48 91 578 32 31,
sekretariat@sck.stargard.pl (dalej zwane SCK).
2) W sprawach dotyczących ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Panem
Łukaszem Rozesłańskim, pod adresem iod@sck.stargard.pl lub w siedzibie SCK.
3) Osobom monitorowanym przysługuje prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania - lecz w
ograniczonym zakresie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Prawa te mogą być realizowane bezpośrednio u Administratora (dane kontaktowe w pkt.
1). Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 - w przypadku gdy ta uzna, iż
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa.
4) Strefy monitorowane podczas Wydarzenia są oznaczone a celem monitoringu jest zapewnienia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa, w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa osób biorących udział w
Wydarzeniu - przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 pkt. f RODO w związku z tym, że jest
niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
7) Zapisy z monitoringu przechowywane są - w zależności od wielkości zapisanych danych, do ich nadpisania,
nie dłużej jednak niż 30 dni od momentu ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu - termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane
osobowe podlega zniszczeniu.
8) Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione u Administratora Danych, podmiot
obsługujący system monitoringu w ramach powierzenia przetwarzania danych z monitoringu, osoby
monitorowane i korzystające ze swoich praw zgodnie z RODO w związku z realizacją ich prawnie uzasadnionych
interesów, podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa oraz wykonawcy na
podstawie zawartych z SCK umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

