Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego
na terenie Śląskiej Giełdy Kwiatowej.
Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Kostelecki prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI z siedzibą w Tychach, ul. Sadowa 3,
43-100 Tychy, NIP 6462490208, www.sgk.tychy.pl.
2. Cel w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego to
zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Śląskiej Giełdy Kwiatowej,
pracowników lub ochrony mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego
- z zachowaniem prywatności i godności osób.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z monitoringiem wizyjnym jest zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia w związku z art. 222 Kodeksu pracy, co stanowi
jednocześnie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa
w art. 6. ust. 1. lit. f) RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być firma ochroniarska, Policja oraz inne
uprawnione organy lub instytucje państwowe, a także ubezpieczyciele oraz inne uprawnione
osoby, którym materiał zostanie udostępniony na etapie postępowania likwidacyjnego,
przygotowawczego lub sądowego.
5. Zakres przetwarzanych danych to wizerunek osób oraz tablice rejestracyjne samochodów
zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego.
6. Dane systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora:
−

przez okres 3 miesięcy od dnia zebrania danych – dane są automatycznie nadpisywane po
upływie tego okresu;

−

jeśli materiał ten stanowi dowód w postępowaniu dotyczącym dochodzenia roszczeń
wynikających z naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia prowadzonym przez
Administratora lub jest on materiałem dowodowym w sprawie prowadzonej przez uprawnione
organy lub instytucje państwowe przez czas niezbędny trwania tych postępowań.

7. Przysługujące Pani/Panu prawa:
−

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych.

−

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

−

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz prawo do przeniesienia
swoich danych, a ponadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Na postawie danych zebranych za pomocą monitoringu wizyjnego, Administrator nie dokonuje
profilowania oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

