Klauzula informacyjna MONITORING
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Polsprzęt Janusz Morawiec, ul. Cieszyńska
16, 43-440 Goleszów. Tel. +48 33 851 40 45, e-mail: polsprzet@polsprzet.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa oraz
umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty (art. 111 Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz dodanie art. 22 2 i 223 w Ustawie z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
4. Obszar monitorowany obejmuje wjazd oraz budynek siedziby firmy przy ul. Cieszyńskiej 16, 43-440
Goleszów, oraz teren wokół budynku tj. wszystkie wejścia i okna z zewnątrz, teren ogrodzony
niezadaszonego magazynu za budynkiem, chodnik i wejście do budynku którego firma jest właścicielem
a w nim znajduje się siedziba fundacji oraz wejście na zaplecze apteki, cały plac składowania z
wszystkich stron budynku. Obejmują również płoty zewnętrzne i widok za mini.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 dni, a w przypadku wystąpienia
incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy także, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

