KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z 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), zwanego „RODO”, Spółka
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą
w
Białymstoku
przy
ul.
Słonecznej
1,
zwana
dalej
Administratorem,
tel.: 85 654 86 80 , e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail:
iod@stadion.bialystok.pl.
3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa
się w celu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
1) budynek siedziby Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (w
szczególności: wejście/wyjście, biuro, korytarze, garaże, loże SKYBOX, trybuny
z komunikacją i boisko),
2) obszar wokół Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (chodniki,
parkingi, wjazdy/wyjazdy).
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.22² § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
6. Dane osobowe m. in. w postaci wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu, są
rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły.
7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora w szczególności jako ewentualne dochodzenie
roszczeń i obrony praw Administratora.
8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych (w
szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom,
z którymi Administrator będzie współpracował w ramach realizacji odrębnych umów
cywilnoprawnych w celu stosowania monitoringu wizyjnego.
9. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
10. Każdemu, kogo dane dotyczą, przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie przepisów
obowiązującego prawa (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający
3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin określony powyżej ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów,
o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające
dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
12. Podanie danych osobowych m. in. w postaci wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu
jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Spółki „Stadion
Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Na terenie i w siedzibie Administratora
znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu.

