Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
95/46/WE,, zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DELTA” Sp. z o. o. z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 14, zwanym dalej „Administratorem”
„Administratorem”.
Możesz się skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) poprzez e-mail: ado@deltapw.com.pl
2) listownie na adres: P. W. DELTA” Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 14, 65
65-958 Zielona Góra.
2. Cel i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawi
podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO za pomocą monitoringu wizyjnego,
wizyjnego
polegającego na rejestrowaniu obrazu przez kamery zamontowane na zewnątrz budynków firmy, obejmującego
obejmując
place wokół terenu zakładu, w celu ochrony mienia zakładu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających
na jego terenie.
Na terenie zakładu znajdują się oznaczenia
zenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. Monitoring prowadzony jest
całodobowo, bez rejestracji dźwięku.
3. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 30 dni od dnia nagrania, chyba, że nagrania stanowią
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość,
wiadomość iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca
na dysku dane zostająą automatycznie nadpisane.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących;
3) anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach;
4) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa);
6. Transfer danych
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego, ani
ni do organizacji
międzynarodowych.
7. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą
wykorzystywane w celu profilowania.
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