RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

MONITORING WIZYJNY

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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- dalej RODO,
przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
w postaci monitoringu wizyjnego.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest PROWOD Sp. z o.o. z
siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000102843, zidentyfikowana do celów
podatkowych pod NIP 7541000021, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON 530944564.
Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod
nr: 77 469 11 81 lub pisemnie na adres biura Administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole.
W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email.: iod@prowod.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Monitoring wizyjny stosowany jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy w celu: zapewnienia bezpieczeństwa osobom w tym: pracownikom i klientom przebywającym na
terenie zarządzanym przez Administratora, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Administratora na szkodę oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu należącego do
Administratora, a w nadzwyczajnych sytuacjach może stanowić gwarancję bezpiecznego przebywania na terenie
objętym monitoringiem wizyjnym.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Zapisy z monitoringu wizyjnego są rejestrowane 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.
Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na
dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty wyłącznie uprawnione do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, które
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem m.in.: podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia,
podmiotom świadczącym usługi prawne.
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Informacje dodatkowe
O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie zarządzanym przez Administratora
znaki graficzne (piktogramy).
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

