
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH – WIZERUNKU UTRWALONEGO NA
MONITORINGU W PLACÓWKACH HANDLOWYCH 

(I GASTRONOMICZNYCH)/SIEDZIBIE/ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM PPH ADMAT

Szanowny Kliencie,

stosując na terenie naszej placówki monitoring rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych
(tzw. monitoring wizyjny), gromadzimy Twoje dane osobowe, w postaci wizerunku utrwalonego czasowo na
nagraniach video.

Chcielibyśmy Cię poinformować, że wyznaczając obszar objęty monitoringiem zawsze kierujemy się
zasadami  poszanowania  poufności  i  prywatności  osób  przebywających  na  danym  terenie.  Instalacja  i
uruchomienie  każdej  z  kamer  poprzedzone  są  analizą  możliwego  wpływu  monitoringu  na  zachowanie
prywatności naszych klientów. Celem stosowanego monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa
dóbr chronionych prawem przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji w prawa jednostki.

Ponadto,  działając  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  2016/6791 (dalej  jako  RODO)
chcielibyśmy Ci również przekazać, że:

1. Dane  w  postaci  wizerunku  są  utrwalane  na  obszarze  objętym  monitoringiem.  Obszar  ten  jest
wyraźnie oznaczony za pomocą odpowiednich znaków informacyjnych.

1. Administratorem  danych  utrwalonych  na  nagraniach  video  jesteśmy  my  -  Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowe ,,ADMAT’’ Kajetan Przybyła z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (63-460)
przy ul. Kaliskiej 48, NIP: 6180000699.

2. We  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  możesz
kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: admat@admat-lody.pl lub dzwoniąc pod numer tel.
62 762-21-47.

3. Twój wizerunek utrwalony na nagraniach będzie przez nas przetwarzany wyłącznie w celu realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci:

a) zapewnienia ochrony należącego do nas mienia oraz mienia należącego do innych osób przebywających
na terenie naszej placówki;

b) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze objętym monitoringiem;

c) możliwości dochodzenia przez nas roszczeń o charakterze prywatnoprawnym związanych ze zdarzeniami
zarejestrowanymi na nagraniach video, a także możliwości ochrony przed takimi roszczeniami,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4. Dostęp  do danych utrwalonych za  pomocą monitoringu wizyjnego poza  nami ma również  FHU
Tomasz Łapczyński z/s w Zdunach gm. Opatówek (62-860), NIP: 6171946804 wyłącznie w celu i w
zakresie,  w  jakim  jest  to  niezbędne  dla  prawidłowej  archiwizacji  nagrań,  a  także  obsługi  i
serwisowania monitoringu wizyjnego.

1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)



Nagrania video na których utrwalono Twój wizerunek mogą zostać udostępnione także kancelarii prawnej
lub innym podmiotom świadczącym usługi prawne lub doradcze w sytuacji, gdy jest to niezbędne
ze  względu  na  dochodzenie  roszczeń  o  charakterze  prywatnoprawnym  lub  ochronę  naszego
przedsiębiorstwa przed takimi roszczeniami.

Twój  wizerunek  utrwalony  na  nagraniach  video  nie  zostanie  udostępniony  w  żaden  sposób  innym
podmiotom niż wskazane powyżej, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych (np. Policja), które
mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub
przepisami prawa polskiego.

5. Twój wizerunek będzie przez nas przetwarzany przez okres archiwizacji nagrań video pochodzących
z monitoringu wizyjnego, który wynosi 2 tygodnie licząc od dnia rejestracji danego nagrania.

6. Na podstawie utrwalonego przez nas wizerunku nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek
zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał proflowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

7. Jednocześnie chcielibyśmy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem przez nas Twojego
wizerunku utrwalonego na nagraniach video przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych,

b) do sprostowania przekazanych danych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania tych danych,

e) żądania usunięcia tych danych z naszych zbiorów (prawo ,,do zapomnienia’’) w chwili, gdy nie będziemy
mieć podstaw do dalszego przetwarzania tych danych

oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2
00-193 Warszawa, nr tel. 22 531-03-00, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) na ewentualne naruszenia w
zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Niezwłocznie  zrealizujemy  Twoje  żądania,  o  których  mowa  powyżej,  chyba,  że  przepisy  powszechnie
obowiązującego  prawa,  w  szczególności  przepisy  Rozporządzenia  2016/679  nie  przewidują  możliwości
realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych w postaci utrwalonego na nagraniach video
wizerunku. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego
prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.


