Klauzula informacyjna dotycząca
monitoringu wizyjnego
w Ośrodku Wypoczynkowym Leśna Oaza
w Okoninach Nadjeziornych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego: „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Leśna Oaza ALTO Spółka z ograniczoną
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa
Gdańska 19, NIP 554-296-40-62, tel. 570 071 321, e-mail: rezerwacja@lesna-oaza.pl
Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować pod adresem e-mail:
odo@lesna-oaza.pl
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego Leśna Oaza oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f)
RODO.
Obszar monitorowany obejmuje teren przed budynkiem Recepcji, część tarasową
Restauracji, strefę dostaw oraz wejście główne na plażę.
Podane przez Panią/Pana mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz odpowiednich umów.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do
uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:
zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na
zasadach określonych w RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego Leśna Oaza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie
danych osobowych w zakresie wizerunku. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych
danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie OŚRODKA.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
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