Klauzula informacyjna –monitoring wizyjny
I.





Monitoringiem wizyjnym w Poznańskim Centrum Dziedzictwa objęto:
budynek Bramy Poznania, ul. Gdańska 2. 61-123 Poznań,
budynek Śluzy Katedralnej wraz z terenem przyległym, ul. Dziekańska
budynek Pawilonu parkingowego, ul. Bydgoska
skwer „Świętosławy Sygrydy” (pod platanami) przy ul. Gdańskiej,

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: Budynek Bramy Poznania –wejście/wyjście
z budynku, korytarze, hol, sale ekspozycyjne, kasy, sklepik, serwerownia, parking podziemny,
pomieszczenie CCTV, centrum monitoringu, taras na dachu budynku, Budynek Śluzy Katedralnej –
wejście/wyjście, sale ekspozycyjne, Budynek Pawilonu parkingowego – teren przyległy do budynku tj.
parking, brama wjazd/wyjazd, skwer „Świętosławy Sygrydy” (pod platanami), obszar wokół Bramy
Poznania (tj. budynków wymienionych w pkt. I) – Amfiteatr, droga pożarowa, droga rowerowa,
chodniki.
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W związku z powyższym zgodnie z 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 (dalej „RODO”), Poznańskie
Centrum Dziedzictwa informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -iod@pcd.poznan.pl
celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym, oraz ochrona mienia
poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 pkt. e, RODO).
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu
Administratora przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b. podmioty uprawnione przepisami prawa,
Okres retencji danych w systemie rejestracji CCTV wynosi od 10 do 14 dni.
W oparciu o dane z monitoringu, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany
oraz dane te nie będą podlegały oprofilowaniu.
Ma Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Pan/Pani ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

