
 

   

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest 
PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, będąca operatorem PGE 
Narodowego (dalej „Operator”, „PL.2012+” albo „Spółka”). 

W jaki sposób się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych? 

Skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: odo@pgenarodowy.pl, adres pocztowy: PL.2012+ sp. z o.o., Al. Ks. 
J. Poniatowskiego 1; 03-901 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych 

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane? 

Twój wizerunek jest rejestrowany za pośrednictwem kamer znajdujących się na terenie PGE Narodowego i 
terenach przyległych zarządzanych przez PL.2012+ sp. z o.o. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym (CCTV) 
obejmuje: 

 budynek siedziby Spółki PL.2012+ (między innymi: wejścia/wyjścia, korytarze); 

 bryłę stadionu (między innymi: wejścia/wyjścia, trybuny, korytarze, parkingi wewnętrzne, płyta, strefy 
handlowo-usługowe, strefy VIP); 

 tereny przyległe  (między innymi: parkingi zewnętrzne, okolice bram stadionu, główne ciągi 
komunikacyjne); 

Na terenach przyległych i ww. wymienionych budynkach znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest 
monitorowany. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez PL.2012+? 

 
Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego (CCTV) odbywa się w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników,  osób odwiedzających stadion i pozostałe monitorowane obiekty oraz  teren 
przyległy, ochrony mienia. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

 art.6 ust. 1 lit. c RODO: „Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze”- w zakresie utrwalania przebiegu imprezy masowej, zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych   

 art.6 ust. 1 lit. f RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora”, w szczególności:  

o na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora,  
o w zakresie monitoringu, do którego wprowadzenia uprawniony jest Administrator jako 

pracodawca na podstawie art. 22(2) par.1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy. 
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Jakie informacje o Tobie posiadamy? 

Rejestrujemy: wizerunek; numer rejestracyjny pojazdu, jeżeli są w zasięgu kamer systemu CCTV. 
Rejestracji i zapisowi danych podlega  obraz, a w przypadku kamer na trybunach również dźwięk.  

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
 

Udostępnienie przez Ciebie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do wstępu na obiekt i uczestniczenia 
w organizowanych na nim wydarzeń (zwłaszcza o charakterze masowym i podwyższonego ryzyka). 
Udostępnienie przez Ciebie numeru rejestracyjnego pojazdu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wjazdu na 
teren objęty monitoringiem CCTV. 
 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
tj.: 

 prawo dostępu,  

 sprostowania, 

 usunięcia Twoich danych,  

 ograniczenia ich przetwarzania,  

 prawo do ich przenoszenia, 

 prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Pamiętaj, że: 
• z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 
• z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec 
przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku 
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 
• z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać gdy: zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić 
prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby 
zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub 
dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 



 

   

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla 

celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Ważne: W przypadku zgłoszenia żądania możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym 
(przykładowo: policji). 

Do Twoich danych dostęp może mieć dostawca i serwisant systemu, jednak Twoje dane nie są mu celowo 
przekazywane. 

Dane nie są przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni: 

  zazwyczaj jest to 10 dni (nie dotyczy imprez masowych), 

 w przypadku imprez masowych Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez co 
najmniej  30 dni od zakończenia imprezy masowej 

chyba, że nagrania stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu lub zgłoszono Administratorowi, że mogą 
stanowić dowód w postępowaniu. Termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. Po upływie okresów, o których mowa nagrania zawierające dane osobowe, podlegają 
zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Ww. dane osobowe są rejestrowane przez kamery 
monitoringu wizyjnego (CCTV) w sposób ciągły i zapisywane na serwerach Administratora.  

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający 
na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


