
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z monitoringiem wizyjnym 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     

i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA w Stargardzie informujemy, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa              

w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, 

posiadająca NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742. 

2. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest: 

- Pan Krzysztof Gałas posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL 

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu: 

-  zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ochrony mienia Spółdzielni Mieszkaniowej                        

w Stargardzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 222 §1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą: 

-  Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy. 

5. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

6.  Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym 

profilowania. 

7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni lub dłuższy jeżeli toczone będzie 

postępowanie, na wniosek pisemny organu. 

8. Posiada Pani/Pan: 

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania. 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a przed              

25 maja 2018 r. do GIODO), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi. 


