Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny
1. POWH ‘’CENTROSTAL’’ Sp. z o.o. ul. Centralna 14 43-300 Bielsko-Biała NIP:
5470172385 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych . W celu uzyskania
informacji dotyczącej przetwarzania danych prosimy o kontakt pod nr tel.
33 812 40 25 lub e-mail sekretariat@centrostal.net.pl
3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ograniczenia zachowań
niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu, ustalania
sprawców czynów zabronionych.
4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na
rejestratorze danych. Okres przechowywania danych wynosi 30 dni.
5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie
z art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. (RODO)
7. Dane osobowe nie są przekazywane
do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane
osobowe będą: a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług
serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego b) podmioty uprawnione do
uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu
monitoringu wizyjnego c) organy ścigania w ramach konkretnego postępowania
prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny
odbywa się na pisemny wniosek złożony u Administratora.
9. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych
przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze
monitoringu lub dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań przez organy
uprawnione przepisami prawa. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z
Administratorem
pod nr tel. 33 812 40 25 lub drogą e-mail sekretariat@centrostal.net.pl
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

