
Zał.nr 4 do Polityki ochrony 

danych   
Wzór klauzuli informacyjnej - monitoring 

 
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy Podzamcze 2, 

21-010 Łęczna. 

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod.sdsinfo@go2.pl. 

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w związku z 

prowadzonym monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie 

obiektu oraz ochrony mienia. 

4.  Administrator nie przekazuje danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich w rozumieniu 

definicji odbiorcy w RODO. 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zwykłe 

(wizerunek) 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do kontroli domu 

zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów 

zawartych przez ŚDS w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych. 

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów, zgodnie z Regulaminem monitoringu w ŚDS. 

8.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że sposób 

przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
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