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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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)niniejszym informujemy, że: 

1) Administratorem systemu monitoringu jest Parafia Św. Jerzego w Zielonce, ul. Paderewskiego 56/60 05-220 
Zielonka.  

2) Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art.6 ust.1 
lit f) 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). 

4) Prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w monitoringu stosowanym w celu ochrony mienia  
i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 

5) Monitoring obejmuje obszar nieruchomości pozostający w zarządzie Parafii Św. Jerzego w Zielonce,  
ul. Paderewskiego 56/60 05-220 Zielonka. 

6) Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres do 60 dni, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów 
związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wówczas dane mogą być przechowywane do czasu 
wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań (pełna informacja na ten temat znajduje się w 
Regulaminie monitoringu wizyjnego na terenie Parafii Św. Jerzego w Zielonce, ul. Paderewskiego 56/60 05-220 
Zielonka) dostępnym w gablocie informacyjnej Parafii oraz na stronie internetowej www.parafia-zielonka-bankowa.pl. 

7) Każdej osobie przysługuje prawo do: 

a) uzyskania informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym 
prawem, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e) przenoszenia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, 
w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Więcej informacji na stronie wyżej 
wskazanego urzędu. 

8) Pełny Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego znajduje się w kancelarii Parafii Św. Jerzego w Zielonce, ul. 
Paderewskiego 56/60 05-220 Zielonka oraz na stronie internetowej www. http://parafia-zielonka-
bankowa.pl/regulamin-funkcjonowania-monitoringu-wizyjnego-na-terenie-parafii-sw-jerzego-w-zielonce/ 

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

11) Dostęp do zapisu i obrazu oraz obsługi monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora. 
Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane 
osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami 
prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania. 

12) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres 
Administratora w następujący sposób: 

- listownie na adres: Parafia Św. Jerzego w Zielonce, ul. Paderewskiego 56/60 05-220 Zielonka 


