
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 

ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, 

że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Mszczonowie, ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy 46 857 87 81. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych p. Łukaszem Kalinowskim pod adresem inspektor@cbi24.pl 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie o 

czym świadczą stosowne tabliczki informacyjne.  

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 

- Hala Sportowa zlokalizowana w Mszczonowie przy ul. Szkolnej 1  

a) budynek hali (wejście główne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia siłowni)) 

b) obszar wokół budynku (przyległy parking, północna strona budynku), 

- Kompleks Basenów Termalnych „Termy Mszczonów” zlokalizowany w Mszczonowie przy 

ul. Warszawskiej 52 

a) budynki i powierzchnie (hol główny, stanowiska kasowe, niecki basenów zewnętrznych i 

niecka basenu wewnętrznego, teren plaży trawiastej wraz z boiskami i placem zabaw, 

wypożyczalnia łyżew, szatnia, wejście do budynku groty solnej i saun, lodowisko, ciągi 

komunikacyjne z wyłączeniem pomieszczeń przebieralni oraz sanitariatów), 

b) obszar wokół budynków (parking przed budynkiem), 

- Kompleks Boisk „Orlik 2012” zlokalizowany w Mszczonowie przy ul. Szkolnej 3 

a) boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej. 

5. Wszystkie dane rejestrowane całodobowo poprzez kamery monitoringu wizyjnego są 

zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 14 dni. Po skończeniu się miejsca na dysku 

dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku 

podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

6. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia 



zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz ochrony  mienia, na wniosek : 

a. osób trzecich; 

b. organów prowadzących postępowania; 

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny 

odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora jednostki. Zabezpieczone dane 

z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie 

w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają 

na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(RODO) oraz na postawie art.22
2
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks 

pracy. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Norwegia i Lichtenstein. 

11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały 

profilowaniu. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani 

danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 


