INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA GALENA
1. Administratorem danych osobowych (wizerunku) jest P.A. NOVA Management spółka z ograniczoną z
siedzibą w Gliwicach, adres siedziby: ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, KRS 0000258949 (dalej:
Administrator) – zarządca centrum handlowego Galeria Galena (dalej: Centrum).
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych możne Pan/Pani kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail: galeriagalena@pa-nova.com.pl) lub pisemnie na adres: ul. Górnych Wałów 42, 44-100
Gliwice.
3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i
mienia na terenie Centrum, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w postępowaniach
sądowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie 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 (dalej: RODO).
4. O stosowaniu monitoringu wizyjnego w Centrum informują tabliczki umieszczone przy drzwiach wejściowych
do Centrum i przy wjazdach na parking Centrum.
5. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary Centrum: parking, pasaż główny, teren przed
wejściami do Centrum, teren w strefie rozładunkowej, korytarze i klatki schodowe.
6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania (w szczególności podmiot wykonujący usługi z zakresu ochrony mienia).
7. Dane będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia ich nagrania. Po upływie powyższego okresu dane są
nadpisywane, z zastrzeżeniem postanowień poniższego pkt 8.
8. Administrator zabezpiecza dla celów dowodowych nagrania zarejestrowane przez monitoring wizyjny, na
których utrwalono zdarzenia stanowiące zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa, życia lub zdrowia ludzi,
a także zdarzenia dotyczące niszczenia lub kradzieży mienia. Dane utrwalone na nagraniach
dokumentujących powyższe zdarzenia mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 14 dni, to jest do czasu
wyjaśnienia sprawy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Dane zostaną
usunięte po ustaniu powyższych przyczyn przedłużonego przetwarzania.
9. Na zasadach określonych w RODO ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych, to przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
12. Dane nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

