
 

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 

I.  

Monitoringiem wizyjnym w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT objęto: 

- budynek Bramy Poznania, ul. Gdańska 2. 61-123 Poznań, 

- budynek Śluzy Katedralnej wraz z terenem przyległym, ul. Dziekańska  

- budynek Pawilonu parkingowego, ul. Bydgoska   

- skwer „Świętosławy Sygrydy”  (pod platanami) przy ul. Gdańskiej, 

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 

Budynek Bramy Poznania – wejście/wyjście z budynku, korytarze, holl, sale ekspozycyjne, 

kasy, sklepik, serwerownia, parking podziemny, pomieszczenie CCTV, centrum monitoringu, 

taras na dachu budynku 

Budynek Śluzy Katedralnej – wejście/wyjście, sale ekspozycyjne 

Budynek Pawilonu parkingowego – teren przyległy do budynku tj. parking, brama  

wjazd/wyjazd, skwer  „Świętosławy Sygrydy” (pod platanami), 

obszar wokół Bramy Poznania (tj. budynków wymienionych w pkt. I) – Amfiteatr, droga 

pożarowa, droga rowerowa, chodniki. 

II. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej „RODO”), Centrum 

Turystyki Kulturowej TRAKT informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej 

TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@trakt.poznan.pl. 

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego 

jest: 

a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 t.j.), 
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b) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym, oraz  w 

celu ochrony mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 pkt. c, e, 

f RODO), 

c) wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów 

prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach - 

art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 

d) dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 pkt f RODO, 

4) Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które 

zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, niszczeniu i kradzieży mienia dla celóa. 

dowodowych: 

a.) na wniosek organów prowadzących postępowania, 

b.) na wniosek kierownika jednostki 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: 

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 

Administratora przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

b) podmioty uprawnione przepisami prawa, 

c) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług 

serwisowych dotyczących systemów monitoringu wizyjnego, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7) Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 

formie profilowania; 

8) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na 

zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

9) Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  


