
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE:  

Administratorem jest : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, ul. Sikorskiego 15, 38 – 200 Jasło 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:  Administrator –wyznaczył inspektora ochrony 

danych,  

z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email odo.inspektor@wp.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.  

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA  

art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

art. 22
2
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, 

 zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

ODBIORCY DANYCH 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw 

trzecich) 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zapisy. 

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca 

powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych 
uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie 
monitoringu wizyjnego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE: 
Administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, 

reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 15, 38-200 

Jasło kontakt do administratora tel.:13 443 51 81 e-mail: info@mosir-jaslo.pl 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:  
Administrator   wyznaczył   inspektora  ochrony   danych,  z   którym  może się  
Pani / Pan skontaktować poprzez:  email  odo.inspektor@wp.pl  lub pisemnie 
na adres siedziby Administratora. 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe  będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art.6 ust.1 lit. e) i f) 

RODO zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 22
2
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą tak długo jak techniczne dostępne 
jest miejsce na dysku urządzenia rejestrującego, ale nie dłużej niż 10 dni. 
Termin przechowywania może być przedłużony w przypadku, w którym 
nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu. 

CZAS ORAZ MIEJSCE 
FUNKCJONOWANIA 

MONITORINGU WIZYJNEGO 

Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo w obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jaśle tj.: 

 w budynku krytej pływalni – w holu na poziomie parteru i piętra, w hali 
basenowej, przy drzwiach wejściowych zaplecza, na wewnętrznym parkingu 

 na kompleksie basenu odkrytego – z widokiem na niecki oraz teren zielony 

 na lodowisku 

 na kortach tenisowych 

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH 
Zbieranie danych osobowych przetwarzanych w wyżej wymienionych celu 
odbywa się poprzez  przebywanie w obszarze monitorowanym. 

ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 

TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych  
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma 
prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo dostępu do nagrań  
z monitoringu, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych 
osób. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI,  

W TYM PROFILOWANIE 

W oparciu o zarejestrowane dane osobowe Administrator nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 
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