
KLAUZULA INFORMACYJNA 

MONITORING 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się zasady przetwarzania danych 

osobowych w związku z wejściem w życie przepisów 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 (zwanego dalej: RODO): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Technicznych Sp z o.o (ZUT), 

z siedzibą pod adresem: ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, KRS: 0000132011, NIP:6871004553, 

REGON: 370269712. 

Zarejestrowany wizerunek przetwarzamy wyłącznie w celu zapewnienia klientom oraz 

pracownikom bezpieczeństwa na terenie ZUT oraz ochrony mienia, co stanowi dla nas 

podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO oraz z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. 

a) dane  z monitoringu odtwarzane są tylko przez upoważnionych pracowników ZUT wyłącznie 

w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej np. kradzież, pobicie, zniszczenie mienia 

itd., 

b) zapis monitoringu jest zabezpieczony za pomocą odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych przed ingerencją osób nieuprawnionych oraz przechowywany przez 30 dni od 

chwili zarejestrowania, a następnie zostaje nadpisany, co skutkuje usunięciem  danych 

osobowych z systemu monitoringu.  

Wizerunek utrwalony przez kamery monitoringu nie zostanie ujawniony osobom ani 

instytucjom nie posiadającym stosownego upoważnienia, za wyjątkiem sytuacji, w której 

podmioty publiczne i inne instytucje które na uzasadniony wniosek w oparciu o przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, żądają udzielenia informacji np. policja wyjaśniająca 

kradzież.  

Państwa wizerunek nie będzie przekazywany do krajów trzecich, przetwarzany w sposób 

zautomatyzowany oraz profilowany. 

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od nas jako 

Administratora dostępu do danych jej dotyczących.  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących 

Państwa wizerunku, narusza przepisy RODO. 

Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Kozimor-Cyganik, kontakt 605588464, mail: 

inspektorsds@gmail.com 

Teren objęty monitoringiem, należący do Administratora, został odpowiednio oznakowany 

tablicami informacyjnymi. 

Z poważaniem, 

Prezes Zakładu Usług Technicznych Sp z o.o 


