
 

 

NIP 9721291564  

REGON 364275344 

KRS 0000429250 

Holiday Park Pobierowo sp. z o.o. 

60-105 Poznań, ul. Kopanina 28/32 

Biuro: 60-105 Poznań, ul. Kopanina 34 

www.holidaypark.pl 

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 5 tys. zł 

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego 

1. Administratorem danych osobowych jest Holiday Park & Resort Sp. z o.o. Sp.k. z 

siedzibą w Śremie, ul. Fryderyka Chopina 1J, 63-100 Śrem. KRS: 0000597771 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres  

e-mail: rodo@grupasoltex.pl lub korespondencyjnie na adres Spółki.  

3. Monitoring wizyjny w ośrodkach Holiday Park & Resort wprowadzony jest w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie ośrodków i obejmuje teren części 

wspólnych obiektu – parking, place zabaw, basen, restauracja, recepcja. 

4. Monitoring realizowany jest całodobowo przy pomocy kamer przemysłowych 

umożliwiających rejestrację obrazu w sposób ciągły. Na terenie ośrodka Holiday Park 

& Resort znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. 

5. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer 

systemu monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 

6. Nagrania są przetwarzane wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i są 

przechowywane przez okres niezbędny do ich realizacji. Nagrania będą 

przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania – następnie 

są automatycznie usuwane poprzez ich nadpisywanie. 

7. W przypadku w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonych na 

podstawie przepisów prawa lub Administrator otrzymał informacje, że mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin ich przechowywania ulega wydłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).  – dalej jako 

„RODO” 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z póź. zm.) – art. 222 . 


