
KLAUZULA INFORMACYJNA    

  

Monitoring wizyjny sieci Klubów GymRoom 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informuję, iż: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach jest: 
Zbigniew Engel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Engel AZM, Pl. 
Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831255295, REGON: 351615362, zarejestrowany 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: biuro@gymroom.pl. 
 

2. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach przetwarzane będą w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia na terenie sieci Klubów 
GymRoom (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 
  

3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem sale treningowe oraz drzwi wejściowe. 
 

4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie sieci Klubów 
GymRoom znaki graficzne (piktogramy). 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach mogą 
być: organy publiczne i służby porządkowe, podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa oraz  umów.   
 

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach nie będą przekazywane do 
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 

7. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres 
nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w 
postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu 
– wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.  
 

8. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych 
w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego. 
 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w 
granicach określonych w przepisach prawa. 
 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych. 
 

11. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


