
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzenia monitoringu 
wizyjnego 

 

1) Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie („PKOl” lub 
„My”). Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: 
pkol@pkol.pl.  

2) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania 

PKOl prowadzi monitoring wizyjny terenu, tj. teren przed i za budynkiem Centrum Olimpijskiego, przestrzeń 
wewnątrz budynku Centrum Olimpijskiego, w tym parter z holem głównym, wejścia i wyjścia poszczególnych 
kondygnacji budynku, korytarze i przestrzeń wspólną, a także recepcję na 5 kondygnacji, a w konsekwencji 
przetwarza Państwa dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym pracowników, i ochrony 
mienia PKOl, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PKOl na 
szkodę.  

Podstawą prawną prowadzenia monitoringu i związanego z nim przetwarzania danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes PKOl polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym pracowników 
PKOl, mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PKOl na szkodę (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO). 

Dane osobowe przetwarzane przez PKOl w ramach monitoringu obejmują Państwa wizerunek, a także informacje 
o Państwa zachowaniu w trakcie przebywania na terenie monitorowanym.  

3) Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego mogą być ujawniane wybranemu 
personelowi PKOl, osobom i podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemu monitoringu oraz 
pracownikom ochrony. Zapisy z monitoringu mogą zostać udostępnione również ubezpieczycielom PKOl, 
organom publicznym, sądom, a także podmiotom świadczącym na rzecz PKOl usługi doradztwa prawnego. 

Państwa dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

4) Okres przechowywania danych 

PKOl przechowuje nagrania/zapis z monitoringu wizyjnego przez okres nieprzekraczający 7 dni, chyba że dane 
z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub PKOl powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

5) Informacja o przysługujących Państwu prawach 

Mają Państwo prawo do:  

a) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo dostępu do swoich 
danych osobowych przetwarzanych przez PKOl oraz uzyskania ich kopii; 

b) sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
c) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;  
d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;  
e) przeniesienia Państwa danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie zgody lub w związku 

z wykonywaniem umowy zawartej z Państwem.  

Mają Państwo również prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a także sprzeciwu bez konieczności jego 
uzasadniania w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych.  
W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo także, w dowolnym 
momencie, wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy udzielili Państwo takiej 
zgody, przy czym wycofanie przez Państwa zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych dokonanego przez PKOl przed wycofaniem zgody. 
 



 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z PKOl przy wykorzystaniu naszych danych 
kontaktowych wskazanych w punkcie 1) powyżej. PKOl będzie weryfikować i analizować Państwa prośby, żądania 
i wnioski zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych 
właściwego ze względu na Państwa miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia 
domniemanego naruszenia. W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem 
zawarcia umowy oraz informacja o konsekwencjach niepodania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych utrwalonych w ramach monitoringu nie jest wymogiem ustawowym 
ani umownym i nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Wejście na teren objęty monitoringiem 
spowoduje zebranie Państwa danych - zebranie Państwa danych następuje automatycznie poprzez utrwalenie 
wizerunku za pomocą systemu monitoringu. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa wizerunek był utrwalany, 
prosimy wybrać inną formę kontaktu z PKOl. 
 
 


