Zgodnie z art. 11 ust. 2 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) (dalej „RODO") informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu
wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej przy
ulicy Winogronowej 34
II. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@osirsrodaslaska.pl
III.Cele i podstawy przetwarzania danych
Twoje dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego zebrane w sposób
uniemożliwiający nam Twoją identyfikację będziemy przetwarzać w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie OSIR Sp z o. o. oraz ochrony informacji
i mienia. Tak zebrane dane będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż trzy
miesiące. Okres ten może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w spawie
naruszenia zasad bezpieczeństwa, ochrony informacji lub mienia, bądź w sprawach
pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane tak zebrane
mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną usunięte.
IV. W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. uzyskania dostępu do swoich danych
2. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe
3. żądania uzupełnienia swoich danych osobowych
4. żądania usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia
w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)
5. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
6. żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. żądania przenoszenia danych
8. żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu wykonania Twoich praw, musisz się z nami skontaktować i dostarczyć nam
dodatkowych informacji, które pozwolą Cię zidentyfikować. Możesz to uczynić
wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie II.

