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Czerwieńsk 20.07.2020

Klauzula informacyjna RODO – monitoring strona www

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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, zwanego dalej
„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
„LAMO” Jagodziński Bułach Sp. j.,
66-016 Czerwieńsk, ul. Boczna 4a.

2.
Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.:
68 411 40 00.
3.
Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz innych osób przebywających na terenie spółki.
4.

Zakres danych przetwarzanych w związku z monitoringiem obejmuje:
⎯ wizerunek;
⎯ numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

5.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa,
wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co
umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
6.
Monitoring wizyjny obejmuję cały budynek zajmowany przez spółkę (wszystkie
pomieszczenia i ciągu komunikacyjne) – z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych i
pomieszczenia gospodarczego – oraz ogrodzony teren wokół budynku i fragment chodnika
przylegającego do ogrodzenia.
7.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, takie jak:
⎯ policja;
⎯ sądy;
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⎯ prokuratura.
8.

Dane pozyskiwane na podstawie nagrań osób wchodzących na teren spółki.

9.
Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą przez okres
30 dni od dnia ich zarejestrowania, chyba że nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub spółka powzięła wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu – wówczas okres przechowania nagrania ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
10.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

11.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych
osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
12.
Wejście na teren uczelni wiążę się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez
Uczelnie w związku z monitoringiem wizyjnym. W sytuacji, w której nie wyraża Pan/Pani
zgody na przetwarzanie swojego wizerunku.
13.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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