Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
Oddział w Gdańsku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii
Krajowej 116/11, 81- 824 Sopot, NIP: 583 000 19 88, REGON: 190 58 20 55, KRS: 000 009 25 79, reprezentowane przez
Elżbietę Kutnik.
2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
można kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie biura
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
administratora (zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona mienia).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.
6. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do złożenia oświadczenia o
cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym. Odbiorcami Państwa danych
mogę być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty współpracujące z
Administratorem.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

