
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe”  
ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź  

Klauzula informacyjna dla monitoringu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanym dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia – 
Południe” z siedzibą w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź, dane kontaktowe: nr tel.: 
42 687 19 97, 42 686 77 37, e-mail: sm@retkiniapoludnie.pl. 
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem: 
iod@retkiniapoludnie.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
4. Monitoring wizyjny na terenie parkingu prowadzony jest w celu rejestracji zdarzeń mogących być 
dowodami popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.  
5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar parkingu wraz z bramą – wjazd/wyjazd. 
6. Zapis z monitoringu przechowywany będzie maksymalnie do 30 dni, po tym okresie podlega on 
automatycznemu skasowaniu. W przypadku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów 
prawa okres przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu ich prawomocnego zakończenia. 
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).  
7. Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza nagranie zdarzenia zarejestrowane przez system 
monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia 
na wniosek osób trzecich oraz na wniosek organów prowadzących postępowania. 
8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na 
pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego 
są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, 
np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
10. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego (wizerunku) 
jest dobrowolne, jednakże jest wymogiem niezbędnym do wejścia i poruszania się w strefie 
monitorowanej.   
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 
12. W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
 
 
 
 
 
 


