Klub Sportowy
SKARPA BYTOM
ul. Modrzewskiego 5a
41-907 Bytom

Informacja o monitoringu wizyjnym na terenie klubu sportowego.
1. Klub Sportowy SKARPA BYTOM informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz
ochrony mienia w części zakładu pracy obejmującej:
–
biuro,
–
recepcje,
–
korytarze,
–
siłownię oraz salę do OCR,
–
salę fitness,
–
ściany wspinaczkowe,
–
punkt widokowy,
–
pomieszczenia placówki wsparcia dziennego,
–
ośrodek szkoleniowo – noclegowy (korytarze, salę bankietową, sale szkoleniowe oraz kuchnię)
oraz na terenie wokół zakładu pracy obejmującym:
–
parking,
–
strefa zewnęrztna - OCR,
–
wejście do budynku biurowego,
–
wejście do ośrodka szkoleniowo – noclegowego,
funkcjonuje monitoring rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie kamer przemysłowych (monitoring
wizyjny).
2. Monitoring prowadzony w SKARPA BYTOM nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, pokoi użytkowych.
3. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą
odpowiednich piktogramów monitoringu.
4. Nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez ok 2 tygodnie od dnia nagrania. W przypadku,
w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie
powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku
zastosowania monitoringu wizyjnego podlegają zniszczeniu.
5. Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz osoby spoza
tego działu w sytuacji, gdy uczestniczą w postępowaniu związanym z bezpieczeństwem pracowników oraz
mienia.
6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Klub
Sportowy SKARPA BYTOM ul. Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom, zwany dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: klub@skarpa.bytom.pl lub na adres
do korespondencji ul. Kilara 33, 41-902 Bytom.
7. Dane z monitoringu przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych w niniejszej informacji o
monitorowaniu wizyjnym w zakładznie pracy.
8. Na podstawie danych z monitoringu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.

