
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 
Solne Miasto S.A. - MEDIATEKA 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO), informuję, 
iż̇:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o.o. z siedzibą 
w Wieliczce przy ul. Tadeusza Kościuszki 15; (32-020 Wieliczka).  

2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Paweł Chochół i ma Pani/Pan prawo 
kontaktu z nim za pomocą̨ adresu e-mail iodo@pc-consulting.com.pl lub w formie tradycyjnej, za 
pomocą poczty, pod adresem administratora z dopiskiem IODO  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Solnego 
Miasta S.A. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie 
obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, 
pracowników i gości.  

6. Obszar monitorowany:   
• wejście główne do budynku, 
• plac główny, wejście główne, 
• teren zewnętrzny, 
• tylne wyjście, 
• hol główny – parter, 
• strefa wyjścia / wejścia z kina – parter i pietro, 
• łącznik i przewiązka, 
• dział dziecięcy, 
• plac parkingowy za budynkiem, 

7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez maksymalnie 30 dni. 
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie 
skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do 
przetwarzania. 

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych. 
10. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
13. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na 

teren obiektu objętego monitoringiem  
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