
         

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO: 
1. Administratorem danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 
Otwocku (05-400), ul. Andriollego 54 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000037902, NIP 5320001742, REGON 000492055, (Spółdzielnia);  
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółdzielni:  Mogą Państwo skontaktować się z 
inspektorem ochrony danych Spółdzielni pod adresem e-mail – iod@otwockasm.com.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby Spółdzielni wskazany w pkt 1, 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
4. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane  jedynie 
podmiotom uprawnionym, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadnione interesy. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 
6.  Zapis monitoringu będzie przechowywany  przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym 
okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów 
związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób  lub mienia albo dostępu osób 
nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia 
sprawy albo zakończonych postępowań .  
7. Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do 
zapisów przy założeniu, że nie narusza to praw i wolności osób trzecich.  
8. Na podstawie przepisów prawa i w przypadkach przez te przepisy uzasadnionych osoba, 
której wizerunek został utrwalony  w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia 
przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
9. Jeśli osoba, której wizerunek został utrwalony uzna, że jej dane są przetwarzania 
niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego uprawnionego organu.   
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