Klauzula monitoring
Stosownie do treści 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) oraz zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zorza” w Myślenicach informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie monitoringu jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zorza” w Myślenicach.
2. Siedziba administratora znajduje się w Myślenicach przy osiedlu 1000-lecia 15A.

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zorza” w Myślenicach prowadzi całodobowy monitoring w poniżej wymienionych obszarach:
- siedziba Spółdzielni pawilon administracyjny Myślenice osiedle 1000-lecia 15 A monitoringiem objęto ścianę północną, zachodnią i południową budynku wraz z
przyległymi terenami zielonymi (kamery na zewnątrz budynku) oraz holl na I piętrze
(kamera wewnątrz budynku),
- kotłownia osiedlowa położona w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 76 monitoringiem objęto skład opałowy znajdujący się po stronie południowej budynku
kotłowni, skład żużla znajdujący się po stronie zachodniej budynku kotłowni, tereny
znajdujące się po stronie północnej budynku kotłowni oraz bramę wjazdową na teren
kotłowni znajdującą się po stronie wschodniej budynku kotłowni,
- budynek położony w Myślenicach przy ul. Słowackiego 12 - monitoringiem objęto
część parkingu położonego po stronie południowej budynku oraz wjazd na parking
zabezpieczony szlabanem na pilota,
- budynek położony w Myślenicach przy os. 1000-lecia 27 - monitoringiem objęto
drogę osiedlową oraz parking znajdujący się po stronie południowej budynku,
- plac zabaw położony przy osiedlu 1000-lecia w Myślenicach w obrębie budynków
26, 27, 28, 29 i 30 - monitoringiem objęto cały plac zabaw wraz z komunikacją.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób i ochrony mienia oraz informacji prawnie chronionych.
6. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz informacji prawnie chronionych.
7. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowy-

wane przez okres maksymalnie 14 dni, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z

wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dane osobowe mogą być udostępniane:
a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych lub żądania usunięcia,
2) ograniczenia przetwarzania,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych
będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do
ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza klauzula została zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu
25.05.2018 r., Uchwała Nr 43/2018, Protokół Nr 31/2018.
Zmianę do klauzuli wprowadzono na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni w dniu 22.01.2019 r.,
Uchwała Nr 7/2019, Protokół Nr 4/2019.

