OBIEKT OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

Informujemy, że na terenie nieruchomości i obiektu Karkonoskiej Grupy GOPR
funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają
identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupa Karkonoska, reprezentowana przez Naczelnika Karkonoskiej Grupy GOPR zwane
dalej: „Administratorem”. Dane kontaktowe Administratora: Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75
75 24 734, fax 75 641 23 33, mail : karkonoska@gopr.pl
1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f rozporządzenia, przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora w celu ochrony osób i mienia.
2) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym
infrastrukturę IT Administratora, oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu
wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe
(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie
do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
c) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia
5) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
6) Wejście na teren i do obiektów Karkonoskiej Grupy GOPR jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie wizerunku.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych.
8) Dane nie będą podlegały profilowaniu automatycznemu.
9) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji
wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Administratora.

