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Załącznik nr 2 do Regulaminu Monitoringu

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
1. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach – siedziba przy ul. Staszica 2:
parking, wejście główne, hol (parter), wyjście (patio), patio, plac zabaw, kasy basenowe, aula i hala,
szatnia, boisko, bieżnia, lodowisko, pomieszczenie dla pracowników lodowiska, hala pneumatyczna,
kontener zaplecza boiska.
2. Zespół Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Łomiankach, ul. Warszawska 73. Monitoringiem objęte
jest boisko, znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach.
3. Zespół Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Łomiankach, ul. Wiślana 69. Obszarem monitoringu
objęte jest boisko.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe
w Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@icds.pl.
3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
i użytkowników oraz ochrony mienia obiektów objętych monitoringiem, w tym ustalenia sprawców
ewentualnych czynów nagannych lub zabronionych, które miały miejsce w obszarze terenu objętego
monitoringiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Materiały pozyskane z kamer monitoringu obejmującego swoim zakresem parking, wejście główne, hol
(parter), wyjście - patio, patio, plac zabaw, kasy basenowe, halę i aulę oraz szatnię w Integracyjnym Centrum
Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach są przechowywane przez okres 60 dni.
6. Materiały pozyskane z kamer monitoringu obejmującego swoim zakresem pomieszczenie dla pracowników
lodowiska, boisko, bieżnię, lodowisko, halę pneumatyczną oraz kontener zaplecza boiska są archiwizowane
przez okres 30 dni.
7. Nagrania z monitoringu na terenie Zespołu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Łomiankach, przy
ul. Warszawskiej 73 oraz przy ul. Wiślanej 69 w Łomiankach przechowywane są przez okres 30 dni.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub niemożliwe do wykonania
ze względu na ograniczenia techniczne bądź wykluczają inne przepisy. Usunięcia danych osobowych
w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO.
11. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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