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Informacja o przetwarzaniu 

danych osobowych z monitoringu wizyjnego 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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, dalej RODO. 

W związku z realizacją ww. Rozporządzenia informujemy Państwa, w jaki sposób chronimy 

oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe z monitoringu wizyjnego realizowanego na terenie 

obiektów Spółki. 

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Drogowców  20 w Józefowie (05-420),   

oświadcza, że: 

1. Jest Administratorem zbieranych danych osobowych. Możecie się Państwo z nami 

skontaktować listownie nas adres 05-420 Józefów ul. Drogowców  20, wysyłając e-

mail na adres sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl lub dzwoniąc pod numer +48 

22 780-06-40. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Spółce jest możliwy pod 

numerem +48 22 780-06-40 i pocztą e-mail: ido@hydrosfera-jozefow.pl. 

http://www.hydrosfera-jozefow.pl.   

3. Dane osobowe zbierane, gromadzone i przetwarzane są dla celów:  

a) poprawa bezpieczeństwa w obrębie Nieruchomości, 

b) zwiększenie bezpieczeństwa działań realizowanych przez Spółkę, 

c) zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Spółki podczas realizacji zadań 

służbowych, 

d) zapobieganie dewastacji i kradzieży w obrębie nieruchomości, 

e) rejestracja zdarzeń celem ustalenia oraz pociągnięcia do odpowiedzialności 

sprawcy przestępstwa lub wykroczenia oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej 

za szkodę poniesioną przez Spółkę, 

f) ograniczanie dostępu do obiektów Spółki oraz jej terenu dla osób 

nieuprawnionych i niepożądanych, 

które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: 

 art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą, jest dzieckiem”.  

5. Odbiorcami zbieranych danych osobowych są lub mogą być:  

 organy prowadzące postępowania np. policja, prokuratura, sądy, 

 innym uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez: 
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 okres około do 15 dni, po tym terminie dane będą automatycznie usuwane 

(nadpisywane). Czas przechowywania jest uzależniony od jakości, 

intensywności oraz pojemności dysków rejestratora). 

7. Dane zbierane, gromadzone i przetwarzane są przez Administratora na własnych 

urządzeniach i własnych urządzeniach. System monitoringu nie jest podłączony               

i powiązany z innymi systemami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić  danym 

osobowym ochronę fizyczną, techniczną oraz organizacyjną w szczególności przed 

ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami. 

8. Pan/Pani ma prawo do: 
 informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu,  

 dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, 

 sprostowania swoich danych osobowych,  

 ograniczenia przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych,  

 żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

 prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach, 

 przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  mieszczącego się w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, 

kancelaria@uodo.gov.pl, https://uodo.gov.pl/. 

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych              

do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

11. Abyśmy mogli wykonać ww. żądania i uprawnienia składane przez Pana/Pani wnioski 

winny pozwolić nam na Państwa identyfikację.  

 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
https://uodo.gov.pl/

