KLAUZULA INFORMACYJNA
Podczas Państwa pobytu w PŁYWALNI MIEJSKIEJ WODNIK staniemy się administratorem Państwa danych
osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym
RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest PŁYWALNIA MIEJSKA WODNIK w dalszej części nazywaną
„nami”, lub „naszą firmą”. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Kazimierzowskiej 3B w Bielsku Podlaskim.
Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?
W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail (t.frackiewicz@chronimydane.pl) lub
korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.
W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?
Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring (obejmujący hale basenowe,
korytarze, hol pływalni, teren wokół pływalni) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie pływalni. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art. 7 ust. 1 pkt 14) ustawy o
samorządzie gminnym tj. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W
szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy (…) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego.
Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?
Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele oraz organów publicznych, które na
podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą
zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia
przetwarzania danych.
Jak długo będziemy przechowywać dane?
Dane przetwarzane w powyższych celach przetwarzane będą przez okres 14 dni.
Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?
Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać
wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Ewentualne decyzje, które
mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne by móc przebywać na terenie pływalni. Bez
możliwości przetwarzania danych Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

