
Informacja dotycząca przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym 
 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Kobierzycki 
Ośrodek Kultury z siedzibą w Kobierzycach (55-040) przy ulicy Ludowej 7 w systemie monitoringu wizyjnego celu zapewnienia 
ochrony pracowników i mienia należącego do Ośrodka. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Ośrodek przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji Państwa praw i wolności. Przypominamy, że obszar 
objęty monitoringiem wizyjnym jest oznaczony a wejście w jego obszar jest dobrowolne. 

Ośrodek przetwarza Państwa dane w zakresie wizerunek (postać, sylwetka). 

Dane będą przechowywane przez okres do 2 tygodni i są usuwane po zapełnieniu pojemności dysku rejestratora. Okres 
przetwarzania może zostać wydłużony w sytuacji wymagającej wyjaśnień lub, gdy dane są niezbędne do dochodzenia praw 
Ośrodka. 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, chyba, 
że zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Dane nie będą użyte do automatycznego profilowania osób, których dotyczą. 

Pracodawca nie przekazuje także Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które 
nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. 

Równocześnie informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez 
Ośrodek oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji.  

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych w szczególności w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do 
realizacji określonego celu, gdy są przetwarzane do innych celów lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania danych do 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, jednak taki sprzeciw może uniemożliwić 
współpracę z Ośrodkiem lub korzystanie z jego usług. 

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu 071 311 12 00, numer wewnętrzny 21, natomiast 
po dnia 25 maja 2017 roku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który zostanie powołany w Kobierzyckim 
Ośrodku Kultury 


