
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY - 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 
Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solne Miasto Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wieliczce, przy ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka, tel. 12 297 39 50,  

fax. 12 297 39 54, e-mail: info@solnemiasto.eu. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu  
z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl oraz telefonicznie 500-610-605 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników i 
klientów Solne Miasto Sp. z o.o. oraz ochrony mienia Spółki. 

3. Podstawą prawną przetwarzania wobec: 

1) pracowników Solne Miasto Sp z o.o. jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, który mówi o przetwarzaniu danych 
w celu spełnienia obowiązku prawnego, jakim w tym przypadku jest uprawnienie Administratora  
określone w art. 222   ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

2) klientów – art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim w tym 
przypadku jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z usług Spółki 

4. Monitoring wizyjny obejmuje kamery umieszczone wewnątrz i na zewnątrz Mediateki: wejście  główne  
do  budynku, plac  główny,  wejście  główne, teren  zewnętrzny, - tylne  wyjście, hol główny  –  parter,  
strefa  wyjścia  wejścia  z  kina  –  parter  i  piętro, łącznik  i  przewiązka, dział dziecięcy, plac parkingowy  
za  budynkiem. Szczegółowy wykaz miejsc objętych monitoringiem dostępny jest w sekretariacie Spółki 
Solne Miasto Sp z o.o. 

5. Podanie danych osobowych przez: 

1) pracowników wynika z uprawnienia Administratora zawartego w art. 223 § 1 oraz § 2  ustawy z 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

2) klientów wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym jest ono dobrowolne, 
nie podanie danych bez rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu może  uniemożliwić korzystanie z usług 
Spółki 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w 
imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych m.in. firmy zajmujące się konserwacją systemu monitoringu wizyjnego, firmy 
zajmujące się ochroną obiektu, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych.  

7. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie 
zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z 
prowadzonym postępowaniem. 

8. Zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 40 dni a w przypadku monitoringu szatni ratowników 
pływalni oraz szatni klientów korzystających z pływalni - 14 dni. W sytuacji, gdy nagrania stanowią dowód 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu,  Administrator jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i 
przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie 
art. 18 RODO, w przypadku klientów prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą 
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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