W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Mieszkań Chronionych
na terenie obiektu działa monitoring wizyjny.
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z siedzibą: 47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16, Tel. 774630870, email: info@opsstrzelce.pl, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej.
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W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu wizyjnego zainstalowany na terenie Mieszkań Chronionych (ul. K. Wyszyńskiego
10, 47-100 Strzelce Opolskie) jest ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą – art. 6 ust.1 lit d 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
zwanego „RODO”).
Nagrania z monitoringu przechowywane są do nadpisania spowodowanego ograniczoną pamięcią urządzenia rejestrującego,
jednak nie dłużej niż 30 dni.
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KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji,
gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
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PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody –
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO
oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą
Państwo złożyć do nas wniosek.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
4

KONTAKT I INFORMACJE

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w OPS:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Inspektor Ochrony Danych
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Krakowska 16

Tel. +48 774630880
Email: iod@opsstrzelce.pl

