INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO FILHARMONII KALISKIEJ
Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych (wizerunku i innych informacji, które można z niego odczytać)
przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego obejmującego obiekt budowlany Filharmonii Kaliskiej,
a także teren wokół tego obiektu, jest Filharmonia Kaliska. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz, Al. Wolności 2, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można się skontaktować: listownie:
kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz, Al. Wolności 2 lub e-mailowo: iod@filharmoniakaliska.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu
(monitoringu), w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (w tym pracowników
Filharmonii Kaliskiej) oraz ochrony mienia. Zastosowanie monitoringu przez Filharmonię Kaliską dopuszczają
przepisy art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i
art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Zasady funkcjonowania
monitoringu określa „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Filharmonii Kaliskiej”, który został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Filharmonii Kaliskiej.
Odbiorcy danych osobowych.
Zapisy z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z usług których administrator będzie korzystał
w celu zapewnienia utrzymania, napraw oraz bieżącej eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego (w zakresie w
jakim jest to niezbędne do wykonania tych usług).
Przechowywania danych.
Nagrania obrazu przechowujemy przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca licząc od dnia nagrania. Okres
przechowywania nagranego obrazu może być wydłużony jeżeli wynika to z przepisów prawa - w szczególności
do czasu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania, w zakresie w jakim może stanowić dowód w
tym postępowaniu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących Państwu praw udziela Inspektor ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Udostępnienie swojego wizerunku jest warunkiem przebywania w monitorowanym obszarze.

