
 

 

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż: 

 

• Wspólnicy spółki cywilnej wspólnie są administratorami  Pani/Pana danych osobowych: Renata 

Kopińska ul. Owalna 12, 26-600 Radom, NIP 948-230-92-02 – Współadministartor pierwszy, 

Teresa Rychlicka ul. Owalna 12, 26-600 Radom, NIP 948-153-71-77 – Współadministartor drugi, 

prowadzą wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Kowalstwo - 

Usługi Remontowo-Budowlane S.C. Teresa Rychlicka, Renata Kopińska ul. Owalna 12, 26-600 

Radom NIP 948-242-29-50  Zwanym dalej „Hotelem” 

• W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami 

uzgodniliśmy zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających 

z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że: 

a) Współadministartor pierwszy jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku 

informacyjnego. 

b) Współadministartor pierwszy jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonania Pani/Panu 

swoich praw wobec nas. 

c) Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów 

z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich 

zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie 

Współadministrator, który stwierdził naruszenie. 

d) Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach 

ochrony danych osobowych przez e-mail: hotel@promenadahotel.pl ; telefon: (+48) 536-373-

839 

• Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar budynku hotelu wejście/wyjście z hotelu, 

korytarze, klatki schodowe, teren wokół budynku hotelu, recepcję hotelu, restaurację, kawiarnię, 

wejścia do wind, wjazd do hotelu, parking, teren zielony. 

• Monitoringu wizyjny obejmuje pracowników, gości hotelu, osoby przebywające na terenie hotelu. 

• Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz 

w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. 

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony 

interes realizowany przez Hotel tj. (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 

• Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) 

maksymalnie do 90 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na 

podstawie prawa. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku) 

• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

(art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia 

przetwarzania danych (art. 18 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 

RODO). 

• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

• Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które na podstawie zawartych 

umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu hotelu. 

• Informujemy, że wobec danych zarejestrowanych przez monitoring nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie 

będą podlegały profilowaniu. 

• Hotel nie będzie przekazywał danych osobowych z monitoringu do Państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 


