
Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 
pozyskiwanych w formie monitoringu wizyjnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” z siedzibą w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie
40, obsługuje monitoring zamontowany we wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządza. 

Monitoring jest prowadzony dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony mienia.

Kamery są zlokalizowane: 
 na budynku Wspólnoty i obejmują teren należący do Wspólnoty Mieszkaniowej
 wewnątrz budynku i obejmują części wspólne, tj. klatki chodowe, korytarze, hale garażowe.

Obraz z kamer jest nagrywany. Nagrań nie wykorzystujemy w innym celu, niż zapewnienie bezpieczeń-
stwa osób i ochrony mienia. 

Podstawą naszego działania  jest  zadanie  realizowane  w związku  z  prawnie  uzasadnionym interesem
administratora lub strony trzeciej. 

Skontaktować się z nami można dzwoniąc pod numer 58 686 23 20 lub wysyłając korespondencję na ad-
res ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, 83-400 Kościerzyna. 

Do nagrań mają dostęp tylko nasi wyznaczeni pracownicy. W wyjątkowych sytuacjach możemy pokazać
nagranie innym osobom. Wyjątek ten stanowią nagrania zdarzeń niebezpiecznych, bójek, kradzieży lub
zniszczenia mienia. W tych sytuacjach nagranie udostępnimy policji lub osobom poszkodowanym. 

Nagrania z kamer przechowywane są przez okres 14 dni, a po tym czasie niszczone. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrań ze swoim udziałem, prawo do ich usunięcia, a w wyjątko-
wych sytuacjach mają też Państwo prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania* lub żądać jego ogranicze-
nia. 

Posiadają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uznają  Państwo,  
że przetwarzanie danych osobowych, Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia**

o  ochronie  danych  osobowych.  Skargi  przyjmuje  i  rozpatruje  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni sprawuje Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/
Pana danych osobowych pod adresem:
• Inspektor Ochrony Danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”,
Emilia Binięda- Pastwa
ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, 83-40 Kościerzyna
lub drogą elektroniczną:
• e-mail: iodo@sm-wspolnydom.pl

*Przetwarzanie oznacza nagrywanie obrazu, przeglądanie i pokazywanie nagrań poszkodowanym lub policji, usuwanie/ skaso-
wanie lub kopiowanie nagrań.



**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektyw 95/46/WE.


	**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.

