
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH Z MONITORINGU 

WIZYJNEGO 

Zgodnie art. 13 oraz art. 14 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 

(dalej zwane RODO), informujemy, że na terenie zewnętrznym obiektu hotelowego „KAMIZA” oraz 

w budynku w obszarze ciągów komunikacyjnych (w tym Bar i Restauracja) prowadzony jest 

monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie obiektu. 

W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, niniejszym przekazujemy informację: 

o Administratorze Danych 

Administratorem Danych jest „Kamiza” Ewa Wiśniewska. 

Dane kontaktowe:  

Adres e-mail: kamiza@oit.pl  

Numer telefonu: 29 742 41 98 

Adres korespondencyjny: „Kamiza” Turzyn 192 A, 07-221 Brańszczyk 

o Inspektorze Ochrony Danych  

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w firmie „Kamiza” Ewa Wiśniewska 

pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).  

Z Inspektorem Ochrony Danych macie Państwo prawo się kontaktować w każdej sytuacji lub gdy 

jakieś działanie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będzie budziło Twoje obawy, 

czy aby na pewno jest ono zgodne z przepisami prawa, czy aby przetwarzanie nie narusza Twoich 

praw i wolności. Najprościej przesyłając pytanie na adres e-mail iod_kamiza@wp.pl   

o celu przetwarzania, kategorii osób, których dane dotyczą oraz zakresu danych: 

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. 

Przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych.  

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny, może obejmować: 

 wizerunek osoby; 

 cechy fizyczne (np. kolor włosów, widoczny stan zdrowia) 

 cechy indywidualne (np. gesty, gusta dotyczące ubioru,); 

 markę i numer rejestracyjny pojazdu; 

 czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem; 

 preferencje żywieniowe. 

 

Wskazane dane osobowe, dotyczą: 

 Gości hotelu, 

 Dostawców oraz osób trzecich przebywających na terenie objętym monitoringiem. 

mailto:kamiza@oit.pl
mailto:iod_kamiza@wp.pl


o źródle pozyskania danych osobowych 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

o podstawach legalności przetwarzania wskazanych danych osobowych 

Dane osobowe wskazanych podmiotów danych, przetwarzamy są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).  

o odbiorcach danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji gdy nagranie stanowi dowód w 

sprawie  

w toczącym się postepowaniu. 

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym (dalej: dostawcom 

usług), których usługi wykonywane na rzecz Administratora, wiążą się z prawem dostępu do danych 

osobowych: 

 firmom utrzymującym i serwisującym system monitoringu wizyjnego, 

 kancelarii prawnej, która wspiera Nas w obszarze działalności, 

Oświadczamy, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w 

Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

o czasie przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 30 dni, z zastrzeżeniem 

zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania 

celu przetwarzania.  

o prawach jakie przysługą osobie, której dane są przetwarzane 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. daje 

każdej osobie, której dane są przetwarzane szereg praw, o których warto wiedzieć: 

 Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to zostanie przez 

Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek 

zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia 

zapomnianym.  

 Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda 

osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych 

jakie są przetwarzane. W przypadku dostępu do nagrania prawo te zostanie zrealizowane 

jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. gdy jesteś osobą poszkodowaną w toczącym się 

postepowaniu). 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo 

zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej 

czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują 

Administratora do przetwarzania danych.  

 

 



Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek  

drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: 

 adres e-mail: 07kamiza05@wp.pl  

 adres korespondencyjny: „Kamiza” Ewa Wiśniewska Turzyn 192a, 07-221 Brańszczyk                  

z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.  

W sytuacji, gdy uznaliście Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące 

przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma 

prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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