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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781),  uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Łodzi 90- 532, 

ul. ks. Skorupki 21, tel.: +48 (42) 272 14 04, e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl (dalej: Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Dagmarę Legawiec, z którym możecie się 

Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@mosir.lodz.pl. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, jak również czynności przetwarzania danych osobowych, 

Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz poddaje kontrolom wstęp do budynków, lokali oraz na teren 

przez niego zarządzany, o czym osoby fizyczne są uprzedzone zamieszczonymi w miejscach objętych 

monitoringiem tabliczkami informacyjnymi. 

5. Administrator przetwarza dane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje je przez okres 

nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. Po upływie powyższych  okresów,  o  ile  przepisy  odrębne  nie  stanowią  inaczej,  nagrania  

obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego podlegają zniszczeniu. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na 

gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł ważne, zapewniające 

bezpieczeństwo danych umowy powierzenia przetwarzania.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, 

w tym umów międzynarodowych. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają  Państwo prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

d. ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

e. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia; 

f. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dokumencie Polityka 

ochrony danych osobowych zamieszczonym na stronie głównej 

http://mosir.lodz.pl/images/modules/PDF/Polityka_Ochrony_Danych_Osobowych.pdf  
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