KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA CELÓW MONITORINGU OBIEKTU STADION WROCŁAW Sp. z o.o.
INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MONITORINGU
W STADION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych
osobowych 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 (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r.) dalej RODO, informujemy, iż:












Administratorem Danych Osobowych jest Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei Śląskiej 1, 54 – 118 Wrocław, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000297448, e-mail: biuro@stadionwroclaw.pl, tel. +48 71 77 68 000;
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu monitoringu odbywa się na podstawie art. 5
ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz Decyzji Wojewody
Dolnośląskiego nr BZ-SOOC.6110.13.2011-6 z dnia 09.01.2012 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Marcin Psiuch, adres e-mail
iod@stadionwroclaw.pl;
dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od momentu
utrwalenia obrazu, natomiast dane z monitoringu rejestrowanego w trakcie imprez masowych
organizowanych na obiekcie Stadionu Wrocław Sp. z o.o. będą przechowywane przez okres 2
miesięcy;
informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom
podmiotów: Agencja Ochrony Osób i Mienia aktualnie chroniąca Stadion Wrocław, Policji, Straży
Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i innym służbom państwowym;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

