
Monitoring wizyjny: 

Informacja o przetwarzaniu danych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów ul. Krakowska 
398, tel. 12 251 43 67, sekretariat@ck.gdow.pl,  

2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z 
Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl), 

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz 
zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO1.   

4. Naszym głównym celem jest  Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli, pracowników, ochrona mienia komunalnego. 

5. Monitoringiem wizyjnym w objęto następujące pomieszczenia budynku Hali Sportowej 
 kamera nr 1 - płyta główna, 
 kamera nr 2 - parking przed halą sportową, 

 kamera nr 3 - wejście środkowe i korytarz 
 kamera nr 4 – wejście boczne i korytarz. 

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych: wizerunek, nr rejestracyjne pojazdów. 
7. Sposób zastosowania monitoringu: nagrywanie ciągłe w celu późniejszej weryfikacji, w 

przypadku zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych, sporadyczny podgląd na żywo. 
8. Dane przetwarzamy: 
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO i art. 9a i 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 o 

samorządzie gminnym w celu realizacji zadania publicznego, którym jest zapewnienie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrona mienia komunalnego, 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO i art. 222 Kodeksu pracy realizując uzasadniony 
interes pracodawcy, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona 
mienia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby Centrum 
Kultury w Gdowie na szkodę,  

9. Ma Pan/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danych, które przetwarzamy w 
interesie publicznym  lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy 
upoważnienia. Możemy przekazywać też Pana/Pani dane na podstawie przepisów prawa 
instytucjom odpowiedzialnym za bezpiczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości. 

11. Pana/Pani dane związane z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez okres 19 
dni, a następnie będą kasowane lub przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania prowadzonego na podstawie prawa, jeśli dane staną się przedmiotem 
takiego postepowania. 

12. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych. Mogą Państwo żądać ograniczenia 
przetwarzania danych, żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli 
zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.  

13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że 
naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego 
bezpieczeństwa tych danych. 

14. Wszelkie decyzje w sprawie naszego Centrum Kultury podejmujemy wyłącznie poprzez 
pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, 

                                                           
1
 Rozporządzenie 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) 
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programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na 
podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy zgromadzonego materiału.  

 
 


