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Przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem obiektu LTC 
 

Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego obiektu Legia Training Center (dalej „LTC”) 
jest Akademia Piłkarska Legii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-449) przy ul. Łazienkowskiej 3 (dalej: „APL”). Kontakt z 
APL dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem obiektu LTC jest możliwy mailowo pod 
następującym adresem e-mail: daneosobowe@legia.pl  
 
APL prowadzi monitoring obiektu LTC (w tym wjazdu do i granic obiektu), a w konsekwencji przetwarza dane osobowe 
(wizerunek osób, ich zachowanie podczas korzystania z obiektu, wizerunek pojazdów, z których korzystają, numery 
rejestracyjne pojazdów itp.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (w tym pracowników), ochrony mienia oraz w celu 
ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną prowadzenia monitoringu i związanego z nim 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes APL. 
 
Zapis z monitoringu gromadzony jest wyłącznie według kryteriów miejsca i czasu nagrania. Monitoring nie zawiera 
funkcjonalności pozwalających na automatyczne rozpoznawanie osób lub na wskazanie zapisów z konkretną osobą lub 
pojazdem. 
 
Do danych utrwalonych w ramach monitoringu dostęp będą miały, poza uprawnionymi przedstawicielami APL, osoby i 
podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemu monitoringu, podmioty świadczące na rzecz APL usługi 
wsparcia informatycznego oraz pracownicy ochrony. Zapisy z monitoringu mogą zostać udostępnione organom ścigania, 
organom publicznym, w tym sądom, ubezpieczycielom, a także osobom świadczącym na rzecz APL usługi wsparcia 
prawnego.  
 
Twoje dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 
 
APL przechowuje nagrania z monitoringu wizyjnego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że 
dane z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub APL powzięła wiadomość, iż 
mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania.  
 
Osobie, które dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych; prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych; prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych 
(prawo do bycia zapomnianym) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  
 
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami przez 
email daneosobowe@legia.pl.  
 
APL może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osób występujących z wnioskiem 
o skorzystanie z przysługujących praw. Specyfika przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu (tj. kryteria według 
których gromadzone są zapisy, brak automatycznych mechanizmów rozpoznawania osób lub przedmiotów, konieczność 
ochrony praw innych osób oraz okres przechowywania zapisów) może uniemożliwić skorzystanie z niektórych praw opisanych 
powyżej. 
 
Każdej osobie przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, 
w którym uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 
Z uwagi na specyfikę monitoringu nie ma możliwości niepodania danych znajdując się w obszarze monitorowanym. Dane 
uzyskane w ramach monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 
profilowania. 
 


