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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Monitoringu Wizyjnego Bel Mare Resort / Aqua Resort w Międzyzdrojach 
- Hotels Management Prestige PM Sp. z o.o., Sp. k. 

 
WNIOSEK 

o zabezpieczenie nagrań z monitoringu 
 

1. Dane wnioskodawcy: 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(Nazwa i adres podmiotu lub imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 
 
2. Dane o zabezpieczeniu nagrań z monitoringu:  

 
Kamery zlokalizowane przy ulicy/w budynku*:  
 
................................................................................................................................................................... 

 
Zarejestrowały zdarzenie ......................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

(opis zdarzenia) 
które miało miejsce w dniu: ……….............................................................................................................  
 

w godzinach od ......................... do ......................... 
 
3. UZASADNIENIE I CEL UDOSTĘPNIENIA 
 
................................................................................................................................................................... 

  
................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 

 
▪ Oświadczam, że otrzymanego nagrania z monitoringu nie wykorzystam do celów prywatnych.  
▪ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania 

danych osobowych. 
 
  
                 ………...........................………………………………………  
             (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Wniosek złożono w dniu: ......................... r.               

 

       ……………………………………………………………………… 
(podpis os. upoważnionej - w Bel Mare Resort / Aqua Resort) 
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Decyzja Administratora Danych Osobowych:  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Zlecono / Nie zlecono* zabezpieczenie kopii nagrania z wnioskowanego zdarzenia. 

 

Nagranie zostało odebrane przez Wnioskodawcę w dniu: ……………………………………………. 

           
………...........................     ……………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela Bel Mare Resort / Aqua Resort)                                  (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obiekcie: Bel Mare Resort oraz Aqua Resort, 

ul. Bursztynowa 1, 72-500 Międzyzdroje jest: Hotels Management Prestige PM Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pawia 7/96, 

05-500 Piaseczno, reprezentowany przez Komplementariuszy. Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty e-mail: info@belmareresort.pl, telefonicznie: (91) 885 89 00 lub osobiście w jego siedzibie. 

2) Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych: tel. (91) 885 89 00 lub e-mail: iod@belmareresort.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji wniosku i mogą być udostępniane innym 

odbiorcom (kontrolerzy, policja, sądy, ubezpieczyciele). 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, pkt. 1 lit. f RODO. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat. 

6) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udostępnienia nagrań, w przypadku niepodania przez 

Panią/Pana danych - realizacja wniosku będzie niemożliwa. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9) Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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