Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych
w zakresie monitoringu wizyjnego/ cctv
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej: RODO)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu
wizyjnego/ cctv jest Średzka Woda sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43,
55-300 Środa Śląska.
2. Kontakt
z
Inspektor
Ochrony
Danych
pod
adresem
e-mail:
rodo.hr.consulting@gmail.com lub tel. 789 297 438, lub 578 974 404.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu
zdarzeń w siedzibie spółki Średzka Woda sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego
43, 55-300 Środa Śląska. Monitoringiem wizyjnym/ cctv objęto: warsztat, magazyny,
płyty składowe (1 kamera obejmuje bramę wjazdową), poletko osadowe, bramy
wjazdowe, parking (obejmuje bramę wjazdowa), brama wjazdowa (widok w stronę
drogi gruntowej), reaktory, serwerownia, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora
jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ osobom przebywającym na terenie
zarządzanym przez administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia,
pracowników/ osób przebywających na terenie zarządzanym przez administratora oraz
dochodzenie lub obrona praw przed roszczeniami.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci
obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania;
6. Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
b. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych
c. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
przebywania na terenie i obiektów Administratora.
9. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informujemy że Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem
monitoringu wizyjnego/ cctv jest Średzka Woda sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego
43, 55-300 Środa Śląska. Bliższe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej znajdującej
się na obiektach administratora oraz na stronie internetowej www.sredzkawoda.pl .

