KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
(Wydanie nr 2 z dnia 07.05.2019 r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) informujemy, że:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest ENDOX POLSKA Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 365, 43-382
Bielsko-Biała, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@endox–polska.pl, lub telefonicznie pod
numerem 33 82 21 441.

2)

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia firmy
ENDOX Polska Sp. z. o.o.

3)

Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w oparciu o art.22² § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

4)

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na
terenie firmy oraz ochrona mienia.

5)

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO
będącymi firmami świadczącymi usługi obsługi serwisowej monitoringu, usługi ochrony fizycznej lub dozoru, organom
uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, jak również osobom, których dane
dotyczą, jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania
danych (średnio ok 7 dni) nie dłużej jednaj niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają nadpisaniu lub zniszczeniu.

7)

Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne celem realizacji celów. Jeśli nie
życzy sobie Pani/Pan, aby dane osobowe w postaci wizerunku były przez nas przetwarzane, nie należy wchodzić
w oznakowany obszar monitorowania;

8)

Posiada Pani/Pan prawo do:
a) informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu
odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
b) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
c) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
d) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych
osobowych;
e) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

9)

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z
przetwarzaniem ww. danych;

10) Wobec Pani/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału
człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11)

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

12) Jeśli z jakiegoś powodu powyższa klauzula okaże się dla Pani/Pana niezrozumiała lub niekompletna wszelkie
informacje przekaże Administrator w swojej siedzibie lub pod adresem e-mail: biuro@endox-polska.pl.
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