
Załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa organu: Prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przyszłość” 

Adres: w Kluczborku 

                     Dane kontaktowe e-mail, telefon: 

Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego 

Data i miejsce zdarzenia:………………………………………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Krótki opis zdarzenia: ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wskazanie celu otrzymania nagrania z monitoringu: ………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                 ……………………………………….. 

(data, podpis wnioskodawcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 zwane dalej: RODO) informuję, 

że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku, z 

siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 25 80, adres e-mail sekretariat@smkluczbork.pl, 

zwana dalej Administratorem.  

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@smkluczbork.pl.  

3. Administrator przetwarza dane wnioskodawcy realizując swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) celem zabezpieczenia materiału dowodowego w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego do momentu 

wydania nagrań uprawnionym służbom maksymalnie przez rok od chwili złożenia wniosku. Podanie danych 

przez wnioskodawcę jest dobrowolne.  

4. Podane dane osobowe wnioskodawcy mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 

mailto:sekretariat@smkluczbork.pl
mailto:iodo@smkluczbork.pl


świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, 

podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Ma Pan / Pani o prawo do: 

• na podstawie art. 15 RODO do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• na podstawie art. 16 RODO do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 17 ust. 3 RODO.  

• na podstawie art. 18 RODO do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze 

szczególną sytuacją. 

6. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00 

193 Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne celem obsługi wniosku. Brak podania danych 

uniemożliwi wykonanie wniosku. 

8. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy składać w sposób wskazany 

w pkt 2 powyżej. 

 

Decyzja Prezesa Zarządu Spółdzielni: 

 

      ……………………………………………….. 

(data i podpis Prezesa Zarządu) 


