Informacje na temat przetwarzania danych
zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny
przy ul. Szolc-Rogozińskiego 21 w Warszawie
I.

Zasięg monitoringu
Monitoring wizyjny na zewnątrz obejmuje wejście do budynku.
Wewnętrzny monitoring wizyjny obejmuje wejście od środka, obszar przy windzie, a także obszar wejścia
awaryjnego oraz korytarz w środku budynku.
W wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku osób, obraz
podejmowanych przez nie czynności. Rejestrowany jest wyłącznie obraz bez dźwięku.

II.

Administrator

Administratorem danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, tel.: (22) 643-41-65, adres e-mail:
sekretariat@naskraju.pl, dalej jako „Administrator”.

III. Inspektor ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail:
iod@naskraju.pl.

IV. Cel przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe pozyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników lokali oraz ochrony mienia będącego w zasobach
Administratora i osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

V. Okres przechowywania
Zapisy z monitoringu przechowywane są w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie
dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów uzyskane w wyniku
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile odrębne przepisy prawa nie
stanowią inaczej.

VI. Prawa osób
Osoby, których dane osobowe zostały zarejestrowane przez monitoring wizyjny posiadają prawo do:
▪ informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie
podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu,
▪ dostępu do treści swoich danych,
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w tym prawo do anonimizacji
wizerunku na zarejestrowanych obrazach),
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
▪ żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane pod warunkiem, gdy nie narusza to praw osób trzecich, wymagań RODO oraz innych
wymagań prawnych.
W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl,
iod@naskraju.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
Osobie zarejestrowanej przez monitoring wizyjny przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora oraz Podmiot przetwarzający
obsługujący system monitoringu wizyjnego na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych
i udostępniane podmiotom trzecim tylko w przypadkach określonych przepisami prawa m.in. policji, prokuraturze i
sądom oraz osobom, które wykażą swój prawnie uzasadniony interes nienaruszający interesów i praw osób
znajdujących się na nagraniu.

VIII. Informacja o braku profilowaniu
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

