
 

 
 

INFORMACJA 
o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., 
informuje się o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach związanych z ich przetwarzaniem. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Diva Sp. Z O.O. z siedzibą przy ul. Kościuszki 16, 78-100 Kołobrzeg jest Administratorem Twoich danych osobowych. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: 
iod@hoteldivaspa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

Diva Sp. Z O.O. prowadzi monitoring wizyjny obiektu oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na 

monitorowanym terenie, bezpieczeństwa pracowników, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. 

Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24, art. 

207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16 oraz w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. c) i d) 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04. 

 
IV. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – sąd, prokuratura, organy ścigania. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

VI. Okres przechowywania danych  

Dane będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III.  
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 2 tygodni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

W przypadku nagrań stanowiących lub mogących stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

VII. Twoje prawa: 

Przysługuje Ci: 
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
3. Prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.  
4. Ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli 
Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo  są Ci potrzebne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego  
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@hoteldivaspa.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli 
odpowiednio Cię zidentyfikować.  

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Dane w systemie monitoringu wizyjnego gromadzone są na podstawie obowiązujących przepisów prawa i nie wymagają wyrażenia zgody. 
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