Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie monitoringu obiektów
OBIEKT OBJĘTY MONITORINGIEM
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z tym, że:
1)

obiekt, z którego korzystasz oraz jego otoczenie pozostają objęte monitoringiem wizyjnym oraz

2)

treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”], zwłaszcza art. 11 ust. 1 i 2 oraz
art. 13 ust. 1 i 2 tego aktu,

w ramach tego dokumenty przedstawiamy
z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych.

Tobie

informacje

wymagane

przez

prawo,

związane

1. Informacja o braku możliwości identyfikacji
Przetwarzając Twoje dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego nie jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować. By
skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
a także prawa do przenoszenia danych, musisz dostarczyć dodatkowe informacje, które pozwolą Cię
zidentyfikować.
2. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krakowie, adres: ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków, e-mail: rodo@grudnik.pl.
Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11A,
31-234 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000135068, o numerze NIP: 9451769859 oraz o numerze REGON: 351357405, o kapitale
zakładowym: 6.468.000,00 zł.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym w szczególności pracowników oraz współpracowników a także
kontrahentów oraz ochrony mienia, znajdujących się w obiekcie lub jego pobliżu, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowujemy:
1) 30 dni od momentu utrwalenia Twojego wizerunku;
2) w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu prawomocnego
zakończenia danego postępowania.
6. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych nie jest warunkiem ani umownym, ani ustawowym. Stanowi natomiast konsekwencję
faktu objęcia obiektu oraz jego otoczenia monitoringiem. Skutkiem wejścia w obszar objęty monitoringiem, np. w
celu nabycia w obiekcie towarów lub usług albo ich odbioru, jest to, że Twoje dane mogą zostać utrwalone.
Przykładowe konsekwencje niepodania danych to:
1) brak możliwości skorzystania z obiektu objętego monitoringiem lub jego otoczenia,
2) brak możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania.
7. Informacje o odbiorcach danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, zwłaszcza:
a) podmiotom podejmującym na naszą rzecz czynności związane z obsługą informatyczną systemu
monitoringu.
8. Kategorie danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy takie dane lub kategorie danych jak: dane możliwe do zarejestrowania w ramach monitoringu
wizyjnego, np. wizerunek, dane identyfikacyjne umieszczone na pojeździe, którym poruszasz się w otoczeniu
obiektu.
9. Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Poniżej przedstawiamy prawa, który zostały Tobie zagwarantowane w RODO
Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
By skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
a także prawa do przenoszenia danych, musisz dostarczyć dodatkowe informacje, które pozwolą Cię
zidentyfikować.

Zarząd Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

