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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego
zlokalizowanego w biurze przy ul. Prostej 51, jest Kontomatik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-838), przy ulicy Prostej 51. Z Administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną
pisząc

na

adres e-mail: contact@kontomatik.com lub pocztą tradycyjną wysyłając

korespondencję na adres Kontomatik sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, z dopiskiem
„Ochrona Danych Osobowych”.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego
wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można kontaktować się w
temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:
iod@kontomatik.com lub pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Kontomatik sp.
z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, z dopiskiem “Ochrona Danych Osobowych”.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu zapewnieniem bezpieczeństwa osób i
mienia należącego do Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego oparte jest na:
-

prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę
trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
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-

art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres 30 dni, z
zastrzeżeniem przedłużenia tego okresu z powodu obowiązku zabezpieczenia nagrania
stanowiącego dowód w prowadzonym postępowaniu, aż do momentu ustania tego celu.

Czy i komu udostępniane są dane osobowe?
Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępnianie, na podstawie i w granicach prawa,
następującym kategoriom odbiorców:
-

organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub
otrzymania danych osobowych;

-

dostawcom

niezbędnych

usług

przetwarzających

dane

osobowe

w

imieniu

Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np.
dostawcy usług IT, doradcy prawni),
-

podmiotom, które świadczą usługi w zakresie wykrywania oszustw i zapobiegania im, a
także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii
technicznych, ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora oraz
pozostałych osób.

Administrator nie zamierza przekazywać pozyskanych danych osobowych do państwa
trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji
międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do:
●

informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

●

uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych;
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●

sprostowania przetwarzanych danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;

●

usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”);

●

ograniczenia przetwarzania;

●

przenoszenia danych;

●

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

●

złożenia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: Informacja o
prawach przysługujących na mocy przepisów RODO.

Jak można zrealizować określone prawa?
Żądania wynikające z art. 15-22 RODO można wnieść do Administratora w dowolnym
momencie.
Więcej informacji na temat realizacji żądań można znaleźć tutaj: Informacja o zgłoszeniu
żądania realizacji praw na mocy przepisów RODO.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Dane osobowe pozyskane w ramach monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez Administratora
w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.

Skąd pozyskiwane są dane osobowe?
Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą̨.
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