
Szanowni Państwo,  

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 (zwanego 

dalej „RODO”) informujemy, że teren jest monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za 

pośrednictwem kamer przemysłowych. 

Obszar objęty monitoringiem: schody przy ul. Sępiej stanowiące mienie Spółdzielni w zasobach 

Administracji Osiedla Pustki Cisowskie 

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

z siedzibą w Gdyni, adres 81-056 Gdynia ul. Helska 8, nr tel. 58 623 14 61, e-mail: 

spoldzielnia@gdynskasm.pl. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: odo@gdynskasm.pl, 

tel. 58 623 00 42. 

3. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników, interesantów i gości oraz ochrony mienia Administratora, pracowników 

interesantów, gości oraz innych osób przebywających na terenie objętym monitoringiem. 

Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.    

4. Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Prawnie 

uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa 

mienia jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez 

administratora oraz art. 22
2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

5. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6.    Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po tym 

okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów 

związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób 

nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia 

sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.  

7.    Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do 

zapisu przy założeniu, że nie naruszy 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. Jeżeli Osoba, której wizerunek został utrwalony uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.  
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