KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH UTRWALANYCH POPRZEZ ZAPISY MONITORINGU
WIZYJNEGO PRZEZ OLEŚNICKI KOMPLEKS REKREACYJNY ATOL SP. ZO.O.
Na podstawie art. 13 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Sp. z o.o.

Administratorem
Administrator danych

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Oleśnicki

Kompleks

Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 przy 56-400
Oleśnica (dalej: ADO)
Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: atol@atol.olesnica.pl,

Dane kontaktowe

b. telefonicznie pod numerem: +48 71 782 39 70,
c. pisemnie:

Oleśnicki

Kompleks

Rekreacyjny

"ATOL"

Spółka

z

o.o.

z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 przy 56-400 Oleśnica.
Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie
i obiektach użyteczności publicznej ADO.
Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym będą przetwarzane
przez ADO przez okres 30 dni po utrwaleniu nagrania.

Okres, przez który

W

będą przetwarzane

monitoringu celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, Pani/Pana dane osobowe

przypadku

wystąpienia

zdarzenia,

wymagającego

weryfikacji

zapisów

utrwalone na monitoringu wizyjnym mogą zostać zabezpieczone i przetwarzane aż
do wyjaśnienia sprawy, lub przekazane na mocy prawa upoważnionym organom.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów
Odbiorcy danych

prawa powszechnie obowiązującego,
b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów
powierzenia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania

Prawa osoby, której
dane dotyczą

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

