KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 nr 119/1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
z siedzibą w Miastku przy ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko (zwany dalej Spółką) reprezentowany przez
Prezesa Zarządu;
2. Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych w Spółce – pokój Nr 5 telefon 59 857 27-95 wew. 13
e-mail: agnieszka.reszka@zwik.miastko.com.pl
3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wokół budynku siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 3, 77-200
Miastko;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu
– podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym
w budynku oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa
mienia administratora, pracowników i gości;
5. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego będą udostępniane wyłącznie organom prowadzącym
postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policja, prokuratura, sądy, które działają na
podstawie odrębnych przepisów;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie
związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
11.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
12. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki informacyjne umieszczone w widocznym
miejscu zbierania danych.
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