
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
Z MONITORINGU WIZYJNEGO 

 
Zgodnie art. 13 oraz art. 14 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 (dalej zwane RODO), informujemy, że na stronie zewnętrznej budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Żarach prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parkingu oraz ochrony mienia. 
Monitoring prowadzony jest na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 
 
 1. Administrator Danych 
Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach 
 
Dane kontaktowe: 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
ul. Wieniawskiego 1 
68-200 ŻARY 
 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Żarach pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych 
mogą Państwo skontaktować się drogą elektroniczną: iod@sm-zary.pl 
 
3.Cel przetwarzania, kategorii osób, których dane dotyczą oraz zakres danych: 
Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony 
mienia należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. 
 
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny, może obejmować: 
• wizerunek osoby np.  wzrost, kolor włosów, sprawność ruchowa; 
• cechy  charakterystyczne np. tatuaż lub bagaż podręczny, plecak 
• markę, kolor  i numer rejestracyjny pojazdu. 
Wskazane dane osobowe, dotyczą: 
• najemców; 
• osób trzecich przebywających na terenie objętym monitoringiem. 
 
4. Źródło pozyskania danych osobowych: 
Dane osobowe pozyskuje się bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 
 
5. Podstawy legalności przetwarzania wskazanych danych osobowych: 
Dane osobowe wskazanych podmiotów danych, przetwarzane są na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit f i art. 9 ust. 2 lit. e  - rozporządzenia RODO. 
 
6. Odbiorcy danych osobowych: 
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji gdy nagranie stanowi 
dowód w sprawie - policji, sądom, prokuratorze  i firmom ubezpieczeniowym , o ile jest to 
konieczne do realizacji określonych celów. 

 
7. Przekazywanie danych poza EOG 
Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców 
mających siedzibę w Państwach spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 



 
8. Czas przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres 14 dni, z zastrzeżeniem 
zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postępowaniu , aż do momentu 
jego zakończenia. 
 
9. Prawa jakie przysługą osobie, której dane są przetwarzane 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
daje każdej osobie, której dane są przetwarzane następuje prawa : 

• Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to zostanie przez 

Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek 

zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia 

zapomnianym. 

• Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda 

osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych 

jakie są przetwarzane. W przypadku dostępu do nagrania prawo te zostanie zrealizowane jedynie 

w uzasadnionych przypadkach (np. gdy jesteś osobą poszkodowaną w toczącym się 

postępowaniu). 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane 

prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie 

określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują 

Administratora do przetwarzania danych. 
 
 
W razie naruszenia  praw osoby fizycznej dotyczące przetwarzania i ochrony danych   
osobowych , macie Państwo  prawo  do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


