Klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportowe „U Jezuitów” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35, 81-313 Gdynia.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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Klauzula informacyjna dla ochrony danych
Monitoring audio-wizyjny w Centrum Sportowym „U Jezuitów”

Zgodnie z art. 154 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportowe „U Jezuitów” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia w budynku
Centrum Sportowego i na terenie wokół Centrum Sportowego,
b) należytego dozoru wejścia do budynku,
c) obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w obiekcie Centrum Sportowego
przy ul. Tatrzańskiej 35 w Gdyni,
3) Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: joda.inspektor@gmail.com lub pod nr telefonu
791-910-931.
4) Brak zgody na wykorzystanie systemu monitoringu wiąże się z rezygnacją z usług Centrum
Sportowego „U Jezuitów”.

Strona 2 z 2

