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Klauzula informacyjna dla monitoringu 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)               
informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - systemu monitoringu jest: 
 

Staltech 
Jacek Sieciechowicz 
Łążek Ordynacki 59 

23-300 Janów Lubelski 
tel. 661-965-646 

e-mail.: biuro@stal-tech.pl 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  – nie powołano IDO - Kontakt z Administratorem j. w. 
3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są              

dostępne do trzech miesięcy. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi              
danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią               
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one              
stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia            
postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane             
osobowe, podlegają zniszczeniu. 

4. Pani/Pana dane osobowe (pochodzące z monitoringu wizyjnego) przetwarzane będą, w celu zapewnienia            
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, na terenie monitorowanym, na podstawie              
art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.                    
UE L 119 z 04.05.2016) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Tj.: Dz U z 2019                       
roku, poz. 1040 z późn. zm.). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych           
osobowych na podstawie przepisów prawa 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich              
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania           
oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z postanowieniami art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie              
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w             
sposób ciągły, ale Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego            

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych            
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 
Administrator Danych Osobowych 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

mailto:biuro@stal-tech.pl

