
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w związku z monitoringiem wizyjnym 

 

Dane osobowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek są 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności 

z Rozporządzeniem 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 zwanym 

dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych 

osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Targówek w Warszawie (03-397), z siedzibą przy  

ul. Łabiszyńskiej 20 („Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych 

ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie mailowo 

ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl bądź pisząc na adres pocztowy: Inspektor 

Ochrony Danych OSiR Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa.  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie OSiR oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów. Na terenie OSiR funkcjonuje 

całodobowy monitoring wizyjny, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe  

w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych 

korzystających z obiektów.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Policja, prokuratura, sądy i inne 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni lub dłuższy, jeżeli 

toczone będzie postępowanie, na pisemny wniosek organu.  

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. 

Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane 

jest w oparciu o zasady i przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych  

i Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawa, ma Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

telefon: 22 860 70 86.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
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