
                                    
 
 

 

INFORMACJA O MONITORINGU 

Obszar jest monitorowany. Zapis monitoringu może zawierać dane osobowe. 

      

1) Informujemy, że na terenie Centrum Posnania stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia. Monitoring obejmuje: pasaże handlowe, korytarze techniczne, windy, klatki 

schodowe, parkingi, tereny zewnętrzne należące do Centrum, części przylegających do terenu Centrum 

terenów zewnętrznych, takich jak chodniki, drogi. Kamery wizyjne rejestrujące obraz umieszczone są 

przede wszystkim pod sufitem na pasażach, na ścianach wewnętrznych budynku, na słupach 

konstrukcyjnych i podwieszane pod sufitem na parkingach, na elewacji budynku, na słupie 

teletechnicznym. Obraz ten może, ale nie musi zawierać danych w zakresie wizerunku lub stanowiących 

dane osobowe. Monitoring prowadzony jest całodobowo. 

2) Obszar oraz pomieszczenia objęte monitoringiem wizyjnym zostały oznaczone tablicami z rysunkiem 

kamery i napisem "Obszar monitorowany". Tablice mogą znajdować się na drzwiach wejściowych do 

określonych pomieszczeń. 

3) Administratorem tego systemu monitoringu jest Centrum Posnania Sp. z o.o.  W przypadku, gdy 

zarejestrowany wizerunek stanowi dane osobowe informujemy, że administratorem tych danych jest 

Centrum Posnania Sp. z o.o. , dane kontaktowe: Al. Jana Pawła II 22,  00-133 Warszawa , u którego został 

powołany Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: iod@apsysgroup.pl 

4) Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestrowaniem obrazu przy pomocy kamer monitoringu 

wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), 

tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora polegającym na realizacji celu 

wskazanego w pkt 1 Informacji. 

5) Nagrania lub zarejestrowane na nich dane osobowe mogą być udostępnione  wyłącznie organom lub 

osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub w uzasadnionych przypadkach osobom 

zarejestrowanym przez system monitoringu wizyjnego lub podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie 

podpisanych umów powierzenia, świadczącym pomoc w zakresie zarządzania budynkiem, ochrony osób 

lub mienia, czy konserwacji i naprawy sprzętu służącego do rejestrowania.  

6) Zarejestrowane nagrania będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia sporządzenia nagrania. 

W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie  



                                    
 
 

prawa lub administrator poweźmie informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres 

przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego 

postępowania. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba objęta monitoringiem ma prawo do: 

● dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

● jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są niezgodne z rzeczywistością, 

ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (16 RODO),  

● żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 

RODO), 

● wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

● do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz 

przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z 

uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą 

lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO), 

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich 

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO), 

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Z uwagi na szczególny charakter przetwarzania danych osobowych przy pomocy rejestracji obrazu, nie 

wszystkie z tych praw mogą być możliwe do realizacji, np. prawo do sprostowania danych.  

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z prowadzonym systemem monitoringu. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwie trzecim (poza obszarem EOG). 
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