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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 PRZY UŻYCIU MONITORINGU WIZYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa 

Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 25/25A, 18-400 Łomża. 

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony mienia 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 

 

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

 

4. Zapisy monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, 

w którym nagranie może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, 

termin zabezpieczenia i przechowywania danych ulega przedłużeniu do roku od dnia złożenia 

wniosku. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. 

 

5. Monitoringiem objęte są obiekty w obrębie ul. Wyszyńskiego 2 i 2A, ul. Księżnej Anny 21, 23, 

23A, ul. Rycerskiej 13, Rycerskiej 16A w Łomży oraz ul. Zielonej 7A, B i C w Nowogrodzie. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. 

 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

 

8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z wyznaczonym przez nas 

Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

inspektor@sbmjednosc.com.pl, tel.: 86/ 218-54-05, lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

                              

                                                 Z poważaniem 

                                                                Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”   
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