
 

 

Klauzula informacyjna – monitoring 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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 „Rozporządzeniem", w celu 
spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji sp. z o. o.  
z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników / interesantów na terenie przynależnym do budynków należących do Administratora. 
Monitoring funkcjonował będzie przy ulicach: 
a) Piastowskiej - Jakubicy, 
b) Bohaterów Getta 9-11, 
c) Pułaskiego (Tłocznia ścieków PC),  
d) Wiejskiej (Teren stacji podciśnieniowej w Mirostowicach Dolnych), 
e) Al. Wojska Polskiego (Stacja uzdatniania wody 3).  

4. Zakres danych przetwarzanych w związku z monitoringiem obejmuje wizerunek oraz tablice 
rejestracyjne aut. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie 
uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa co umożliwia przepis 
art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

6. Monitoring wizyjny obejmuje teren przynależny na zewnątrz wskazanych w pkt. 3 budynków. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
takie jak: policja, sądy czy prokuratura. 

8. Dane pozyskiwane na podstawie rejestrowania osób będących na terenie przynależnym do budynków 
administratora. 

9. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 
90 dni od dnia ich zarejestrowania, chyba że nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić 
dowód w postępowaniu – wówczas okres przechowania nagrania ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

10. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z przyczyn związanych ze swoją szczególną 
sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

 

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest 
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 
Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi. 

 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają 
Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego. 

12. Wejście/wjazd na teren Administratora wiążę się z przetwarzaniem Państwa wizerunku przy pomocy 
monitoringu wizyjnego. Wejście na teren jednostki w sytuacji, w której nie wyraża Pan/Pani zgody 
na przetwarzanie swojego wizerunku jest niemożliwe. 

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 


