Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

Klauzula informacyjna
o prowadzeniu monitoringu wizyjnego
na terenie budynku głównego
Gryfińskiego Domu Kultury
przy ul. Szczecińskiej 17 w Gryfinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem państwa danych osobowych (ADO) zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury z siedzibą w (74-100) Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 17, e-mail sekretariat@gdk.com.pl, numer telefonu 91 416 25 20.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy pod numerem tel. 91 416 25 20 lub adresem email iod@gdk.com.pl.
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gryfińskiego Domu Kultury oraz zabezpieczenia
mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Monitoring obejmuje hol z kasą, salę widowiskową i salę Pobocze z wyjściem ewakuacyjnym z budynku.
6. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez ok. 10 dni, a następnie automatycznie kasowany. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie przepisów prawa lub administrator danych osobowych (ADO) powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących u administratora (ADO).
7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
8. Posiadacie państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Gryfińskiego Domu Kultury jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie państwa danych osobowych.
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Informacja o udostępnieniu danych z monitoringu wizyjnego
Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może
zwrócić się pisemnie do Gryfińskiego Domu Kultury, jako administratora danych osobowych (ADO) z prośbą o
ich zabezpieczenie. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury w (74-100) Gryfinie przy
ul. Szczecińskiej 17 w terminie do 7 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez
monitoring wizyjny. Wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce (np. hol na parterze, sala widowiskowa)
oraz przybliżony czas zdarzenia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a
czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu. Wniosek powinien zawierać podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania.
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