Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”),

Gemini Jasna Park Sp. z o. o. z siedzibą: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 8, wpisaną przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000245857, NIP 677-22-62-080, REGON 120165521, kapitał zakładowy 15.447.000,00 zł opłacony w
całości, zwana dalej „Administratorem”, niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt drogą
elektroniczną, na adres e-mail: biuro.tarnow@geminipark.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
PROWADZENIEM NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GEMINI PARK TARNÓW STAŁEGO
MONITORINGU WIZYJNEGO

I.
Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gemini Jasna Park Sp. z o. o. z siedzibą: 31-011
Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Szczepański nr 8, kod pocztowy 31-011 Kraków.
Zapisy monitoringu wizyjnego dokonywane są w pomieszczeniu monitoringu Centrum Handlowego
Gemini Park Tarnów i przechowywane są na dyskach HDD.

II.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów, w tym powierzchni
parkingowej, w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego tj. w prawnie
uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), a dodatkowo:
a) w celach związanych z odpowiadaniem na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu
do dokumentacji związanej z bezpieczeństwem Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów, które
pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej;

b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami
oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy
publicznej oraz innych postępowań.

III.
Obowiązek podania danych osobowych Administratorowi
Podanie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego,
jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych w punkcie
II.

IV.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
np. policja, sądy;
b) podmiotom współpracującym z Administratorem w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora.

V.
Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. II celów, przy czym zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż 14 dni, a po tym czasie wyłącznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań
spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.

VI.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich
usunięcia;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją.

VII.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

