
INFORMACJA W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  ust.  2  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 (które dalej nazywamy RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem  danych  osobowych  zawartych  w  systemie  monitoringu  wizyjnego
stosowanego  na  terenie  zabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Łazach,  przy  ul.
Wyzwolenia 5A, jest BEARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Łazach (42-450), przy ul.  Wyzwolenia 5A,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Częstochowie,  XVII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000876880, NIP 6492321031, adres e-mail biuro@bearpol.pl.
2.  Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych więc w razie potrzeby kontaktu w sprawie
danych osobowych osoby zarejestrowanej przez system monitoringu można do nas napisać
lub wysłać e-mail wykorzystując podane wyżej dane kontaktowe.
3.  Stosujemy  monitoring  wizyjny  (w  budynku,  jak  i  na  terenie  wokół  niego)  w  celu
zapewnienia  bezpieczeństwa  Klientów,  Pracowników,  Kontrahentów  oraz  osób
przebywających  na  terenie  nieruchomości,  ochrony  mienia  oraz  zachowania  w  tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.
4. Dane osobowe (w postaci monitoringu wizyjnego) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.
5.Monitoring  funkcjonuje  całodobowo.  Rejestracji  i  zapisowi  podlega  obraz.  Miejsca
instalacji kamer są oznakowane. Na system monitoringu składają się kamery (na zewnątrz i
wewnątrz budynku), urządzenia i oprogramowania rejestrujące, zapisujące obraz na nośniku
fizycznym  i  pozwalające  na  jego  odczyt  (tzw.  rejestrator)  oraz  monitor  do  podglądu
obrazu/nagrań z kamer.
6.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  odmowa  udostępnienia  danych
spowoduje odmowę wstępu do budynku i na teren nieruchomości.
7. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 7 dni od
dnia nagrania,  a następnie automatycznie kasowane,  chyba że nagrania stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub powzięliśmy
wiadomość,  że  mogą one  stanowić  dowód  w  postępowaniu,  wtedy  termin  7  dni  ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego poza naszymi uprawnionymi pracownikami
mogą być firmy świadczące usługi wsparcia  IT na podstawie stosownej umowy oraz inne
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe osoby zarejestrowanej przez system monitoringu nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10.  Dane  osobowe  osoby  zarejestrowanej  przez  system  monitoringu  nie  będą  podlegały
profilowaniu.
11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych
osobowych,  może  żądać  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania,  przenosić dane oraz cofnąć zgodę w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (szczegółowe warunki określa RODO, np. w art. 15-22).
12.  Osobie  zarejestrowanej  przez  system  monitoringu  wizyjnego  przysługuje  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).


