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INFORMACJA  

dot. monitoringu wizyjnego w Służewskim Domu Kultury 

 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym 

związanych. 

 

2. Służewski Dom Kultury informuje, że teren oraz obiekty placówki są wyposażone w 

system monitoringu wizyjnego, rejestrujący kolorowy obraz 24 godziny na dobę. 

Kamery są wyposażone w czujniki aktywujące nagrywanie ruchem. System nie 

utrwala dźwięku.  

 

3. Administratorem danych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. 

Warszawy, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, telefon (22) 83-91-01, 

sdk@sdk.waw.pl 

 

4. Dane zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz gości 

instytucji oraz ochronie mienia zgodnie z: 

 

a. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 

ze zm.); 

b. art. 6 pkt. 1 lit f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora; 

c. art. 5a ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2259); 

 

5. Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się budynki domu kultury oraz teren wokół 

nich. Administrator ograniczył do minimum nagrywanie przestrzeni publicznej. 

 

6. Przetwarzaniu podlega jedynie wizerunek osób przebywających na terenie SDK. Dane 

przechowywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni. Dane będą przekazywane 

jedynie pracownikom firmy zajmującej się ochroną oraz konserwacją systemu 

monitoringu  – agencji Juwentus oraz firmie UNITEC II Piotr Czajka. Dodatkowo 
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organom prowadzącym postępowanie w sprawie ewentualnego zarejestrowanego 

zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom oraz osobom fizycznym na 

podstawie przepisów RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.  

 

7. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, 

które zagrażają bezpieczeństwu oraz życiu, dokumentują akty wandalizmu czy 

kradzieży dla celów dowodowych na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich 

oraz organów prowadzących postępowania.  

 

8. Ma Pan/Pani prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego 

zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i 

danych do kontaktu; prawo dostępu do danych w uzasadnionych przypadkach; 

prawo żądania usunięcia danych dotyczących Pani/Pana ; prawo do anonimizacji 

wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas oraz do 

wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

 

9. W sprawach związanych z Państwa danymi, ich przetwarzaniem oraz prawami 

przysługującymi Państwu, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych mailowo pod adresem:  iod@sdk.waw.pl] 
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