KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice. Pani/Pana dane osobowe w
związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w stosunku do
pracowników - art. 222 Kodeksu pracy, jak również w stosunku do pozostałych osób w celach wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], tj. ochrony
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników, ochrony mienia administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym terenie wokół budynku siedziby Administratora obejmującym w szczególności plac i przedmioty (mienie)
znajdujące się na nim oraz wejścia do budynku siedziby.
Kontakt z osobą pełniąca funkcję inspektora ochrony danych w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych sp. z
o.o. można uzyskać w siedzibie spółki, wysyłając e-mail na adres krzysztof.olejniczak@comars.pl., lub dzwoniąc
na numer telefonu 609 91 04 02. Jest to osoba, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 21 dni. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe
zostaną usunięte w sposób trwały (nadpisane przez kolejne nagrania). Wyjątkiem są sytuacje, w których nagrania z
monitoringu mają stanowić dowód w ramach czynności lub postępowań prowadzonych przez upoważnione do
tego podmioty. Wówczas nagrania te mogą być zbierane i przechowywane nawet do prawomocnego zakończenia
postępowania.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych przez osoby nie będące pracownikami w zakładzie pracy administratora a wchodzące
na teren objęty monitoringiem jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować zakazem wejścia/wjazdu na teren należący do administratora lub wydaleniem z
terenu należącego do administratora.
W zakresie danych osobowych pracowników podanie danych jest obowiązkowe i wynika z postanowień
zawartych w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy, w szczególności regulaminu pracy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą
podlegały profilowaniu.
Odbiorcami danych będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty upoważnione z mocy prawa;
b) podmioty obsługujące serwer, miejsce w sieci, w których zapisywane są dane z monitoringu wizyjnego na
zlecenie administratora;
c) podmioty obsługujące oprogramowanie i system umożliwiający prawidłowe działanie monitoringu na
zlecenie administratora;
d) podmioty świadczące usługi informatyczne na zlecenie administratora;
e) kancelarie prawne świadczące pomoc prawną na zlecenie administratora;
f) podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia na zlecenie administratora.

