OBIEKT MONITOROWANY

video surveillance

więcej w recepcji oraz na stronie hotelepark.pl
more informa(on at recep(on
and on the website hotelepark.pl

Uprzejmie informujemy, iż:

1) Administratorem systemu monitoringu jest: B&D Hotels S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodhp@hotelepark.pl;
3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia/zapewnienia bezpieczeństwa – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
4) kategoria danych osobowych: niewrażliwe;
5) źródłem danych są rejestratory systemu monitoringu;
6) odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej, aniżeli do 5 tygodni;
8) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

We kindly inform you that:

1) B&D Hotels S.A. with its registered oﬃce in Warsaw, Barska 28/30, 02-315 Warsaw is the
monitoring system administrator;
2) the contact details of the Data Protec"on Oﬃcer: iodhp@hotelepark.pl;
3) the monitoring is used to protect property / ensure security - pursuant to art. 6(1)(f) of the
general data protec"on regula"on of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016) for the purposes of the
legi"mate interests pursued by the controller;
4) the category of personal data: non-sensi"ve;
5) the recorders of the monitoring system are the source of the data;
6) only en""es authorized to obtain personal data on the basis of legal regula"ons may be recipients
of registered personal data;
7) the records from the monitoring system will be stored for a period not longer than 5 weeks;
8) the person recorded by the monitoring system has the right to request access to and rec"ﬁca"on,
erasure or restric"on of processing of personal data;
9) the person recorded by the monitoring system has the right to lodge a complaint with
a supervisory authority.

