Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
www.ktbs.zgora.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) informujemy, że:
1. Administratorem systemu monitoringu jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11.
2. Spółka powołała u siebie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się pod adresem siedziby Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11,
bądź pod adresem email:
iod@ktbs.zgora.pl.
3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
monitorowanym, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób oraz mienia.
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są wszystkie zasoby mieszkaniowe KTBS w Zielonej Górze, tj.
ul. Kilińskiego, ul. Krasińskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Jagiellonki, ul. Ruczajowa, ul. Potokowa,
ul. Elektronowa, ul. Suwalska, os. Śląskie, ul. Sowińskiego.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego przechowywane będą
przez okres do 2 dni.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
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