
Klauzula Informacyjna 

W związku z wejściem w życie 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), Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: 

 

 

 

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Jasielska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło, www.jsm-jaslo.com.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@jsm-jaslo.com.pl  lub 

korespondencyjnie na adres Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

3. Monitoringiem wizyjnym w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej objęto:  

a. wejścia i wyjścia z budynku głównego, korytarze na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku, 

chodnik bezpośrednio przylegający do budynku wraz z miejscami parkingowymi. 

b. blok przy ul. Bednarskiej 11, który obejmuje swoim zasięgiem teren parkingu oraz wiaty śmietnikowej 

oraz na bloku przy ul. Mickiewicza 5, który obejmuje teren wjazdu na parking – szlaban, 

c. klatkę schodową nr VIII, w bloku przy ul. Mickiewicza 114, w tym każde piętro klatki schodowej oraz 

wejście i wyjście z budynku, 

d. bramę wjazdową do bloku przy ul. Floriańskiej 17, 

e. teren przylegający do budynku przy ul. Baczyńskiego 15 i 15 b, w tym wiatę śmietnikową, 

f. klatkę schodową nr III, w bloku przy ul. Krasińskiego 53, w tym każde piętro klatki schodowej oraz 

wejście i wyjście z budynku, 

g. klatkę schodową nr III, w bloku przy ul. Krasińskiego 85, w tym: parter klatki schodowej oraz 

wejście do piwnicy. 

 

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłyby narazić Administratora na szkodę. 

 

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 

ust.1 lit. f RODO. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci  obrazu  

z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa. 

 

7. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym 

postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które 

działają na podstawie obowiązującego prawa. 
 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

http://www.jsm-jaslo.com.pl/
mailto:iod@jsm-jaslo.com.pl


9. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez 

profilowanie. 


