KARTA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu
wizyjnego stosowanego we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Górczewska 228 A, B, C, D.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego na
Kto jest administratorem
moich danych?

terenie nieruchomości przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D jest Wspólnota Mieszkaniowa
Górczewska 228 A, B, C, D, 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 B; tel. (0 22) 304 97 02,
www.lazurowa.net, zarzad@lazurowa.net, administracja@lazurowa.net (dalej WM).

Z kim mogę się
skontaktować w kwestiach
związanych z
przetwarzaniem moich

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez WM w ramach
systemu monitoringu wizyjnego można skontaktować się z Zarządem WM dostępnym pod
adresem e-mail: zarzad@lazurowa.net

danych osobowych?
Jaki jest zakres
przetwarzanych przez WM

Zakres przetwarzanych danych w ramach monitoringu obejmuje Państwa wizerunek.

moich danych osobowych?
WM przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach systemu monitoringu wizyjnego na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
Cel przetwarzania

porządku
Jaki jest cel przetwarzania Ochrona
bezpieczeństwa
osób
moich danych osobowych?
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Podstawa prawna przetwarzania

oraz
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mienia

na

terenie

Motyw 47, art. 6 ust. 1 lit. f RODO1

nieruchomości wspólnej WM.

Czy moje dane
przetwarzane są w jakiś
jeszcze sposób?

WM nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje
profili preferencji osób, których dane dotyczą.
Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane na podstawie zawartych
przez WM umów powierzenia przetwarzania danych administratorowi nieruchomości wspólnej
oraz podmiotom świadczącym na rzecz WM usługi z zakresu ochrony fizycznej i obsługi
systemów ochrony, a także – na odpowiedni wniosek – podmiotom, które na podstawie
odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów, mogą mieć udostępniony wgląd do obrazu

Komu przekazywane są
moje dane osobowe?

w systemie monitoringu wizyjnego oraz uzyskiwać kopie obrazu zarejestrowanego w systemie
monitoringu wizyjnego. Podmiotami takimi są w szczególności: Sądy, Prokuratura, Policja, Straż
Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy, Służba Celna oraz Straż Miejska.
Ponadto dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane – na odpowiednio
umotywowany wniosek – właścicielom lub użytkownikom lokali we WM lub osobom trzecim
wyłącznie do celów związanych z ochroną praw tych osób.

Czy moje dane są
przekazywane poza Unię
Europejską?

Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii
Europejskiej.

Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres 20 dni, po
czym są automatycznie usuwane przez nadpisanie danych. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub WM powzięła
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega
Przez jaki czas

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W interesie publicznym, na

przetwarzane są moje

żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego

dane osobowe?

monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez 90 dni.

Jako administrator danych, WM zapewnia Państwu możliwość potwierdzenia, czy we WM
przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, także uzyskania
informacji, o których mowa w art. 15 RODO, które to informacje zawarte są w niniejszej karcie
informacyjnej. Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, usunięcie danych
przetwarzanych

niezgodnie

z

prawem,

ograniczenie

przetwarzania

w

przypadkach

przewidzianych w art. 18 RODO.
Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
Jakie mam prawa?

wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo
skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez WM Państwa danych
oraz od celu ich przetwarzania.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, WM może prosić o podanie
dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.

Jako administrator danych, WM zapewnia Państwu możliwość potwierdzenia, czy we WM
przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, także uzyskania
informacji, o których mowa w art. 15 RODO, które to informacje zawarte są w niniejszej karcie
informacyjnej. Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, usunięcie danych
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Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
Jakie mam prawa?

wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo
skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez WM Państwa danych
oraz od celu ich przetwarzania.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, WM może prosić o podanie
dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
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RODO - rozporządzenie 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 (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr
119 z 4 maja 2016 r., s. 1)

