WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE NAGRANIA
Z MONITORINGU WIZYJNEGO
Niniejszym wnoszę o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego :
1. Dzień zdarzenia ………………………………………………………………………………………
2. Przypuszczalny termin zdarzenia ( godzina, zakres godzin ) …………………….…………
3. Miejsce zdarzenia ……………………………………………………………………….……………
4. Powód wniosku/ jakie zdarzenie ma dokumentować ………………………………...........
….………………………………………………………………………………………….………….…
5. Organ do którego wnioskodawca zamierza głosić zdarzenie : policja, prokuratura,
straż miejska, ubezpieczyciel * ( * niewłaściwe skreślić )
Oświadczam, że w przypadku rezygnacji ze zgłoszenia zdarzenia do organów
wymienionych w punkcie 5 zgłoszę ten fakt do Administracji Budynków AD1
w terminie do 30 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.
Dane wnioskodawcy :
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………….
Dane kontaktowe ( telefon, e-mail ) ……………………………………………….…..
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez HGSM z siedzibą w Katowicach i ich
przekazanie do firmy ……………….. w celu realizacji wniosku.
Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych i przyjmuję
do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania.
Administratorem Danych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 65. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
jest możliwy pod adresem iod@hgsm.pl. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane
w ramach realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych wyłącznie w celu
określonym w niniejszym wniosku. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
podmiot upoważniony z tytułu przepisów prawa realizujący dla Administratora na
podstawie zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich
danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych,
prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach prawo do
ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na niewłaściwe
przetwarzanie jej danych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję
dotyczącą danych osobowych należy przesyłać w formie pisemnej na podany adres
Administratora danych lub e-mailowo na adres: sekretariat@hgsm.pl.
Czytelny podpis wnioskodawcy:

……………………………………

