
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dot. monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Abraham w Rum 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: 

Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych zawartych w systemie monitoringu jest Przedsiębiorstwo 
Usługowe ABRAHAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 84-230 Rumia ul. 
Starowiejska 9, wpisaną do KRS pod numerem 101198 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w 
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, NIP 588-20-05-679, REGON: 192646180. W sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie: za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@centrumabraham.pl  lub poczty tradycyjnej pod adresem 
siedziby administratora danych. U Administratora nie ustanowiono inspektora ochrony danych 
osobowych. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery 
monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, tj. w celu zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Centrum Abraham 

Monitoring wizyjny obejmuje otoczenie nieruchomości na zewnątrz budynku i części wspólne 
wewnątrz budynku.  

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych takich jak agencja ochrony lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Czas przetwarzania danych 

Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia 
dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO): 

a. prawo dostępu do danych; 
b. prawo do usunięcia danych; 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych 

z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; 
e. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda 

wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; 
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f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe? 

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  przebywania  na terenie 
obiektów Administratora. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej. 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Pana/Pani sytuację. 

 


