UWAGA! OBIEKT I TEREN MONITOROWANY
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r [w skrócie RODO] informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzonego systemu monitoringu wizyjnego oraz przysługujących prawach z tym związanych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych przez prowadzony monitoring wizyjny jest Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24, [32-600] Oświęcim.
CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane będą przez system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i gości
instytucji oraz innych osób przebywających na terenie monitorowanym poprzez nadzór wideo nad miejscami oznaczonymi, a także
w celu ochrony mienia w celu wykrywania zachowań ryzykownych, które mogą wystąpić jak włamania, kradzież, dewastacje, czy
inne niestosowane i niezgodne z przyjętymi normami społecznymi zachowania osób przebywających na terenie monitorowanym.
Podstawą prawną działania systemu monitoringu i zbierania za jego pośrednictwem danych jest art. 6 ust.1 lit. f) rozporządzenia
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także z art. 22 ²
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w
zakresie niezbędności do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zasadach zarządzania mieniem państwowym.
POSTANOWIENIA SPECJALNE I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zakresem monitoringu wizyjnego objęta jest infrastruktura:
a) Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24 [32-600] Oświęcim: zewnętrzna w zakresie: otoczenia budynku do ok. 50 m i wewnętrzna w zakresie: wejść do budynku i
przestrzeni wspólnych
b) Osiedlowego Domu Kultury Zasole ul. Obozowa 16 [32-600] Oświęcim: zewnętrzna w zakresie: otoczenia budynku do ok. 50 m
Administrator przechowuje nagrania od dnia nagrania do nadpisania w zależności od wielkości nagrań maksymalnie do 5 dni.
Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu m. in. prawo dostępu do danych osobowych lub prawo ograniczenia ich dalszego przetwarzania. Więcej informacji na temat procesu
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można uzyskać:
1) Na stronie internetowej www.ock.org.pl w zakładce RODO/Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu i przetwarzania danych osobowych przez system monitoringu.
2) W przypadku pytań lub realizacji praw związanych z prowadzonym monitoringiem poprzez kontakt:
- z Dyrektorem OCK telefonicznie.: +48 [33] 842 25 75 lub e-mail: dyrektor@ock.org.pl lub osobiście w siedzibie OCK, przy ulicy Śniadeckiego 24, [32-600] Oświęcim po uprzednim umówieniu
się.
- z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@ock.org.pl

