
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu 
 
 
 
1. Administratorem Pana(-ni) danych osobowych jest SEM-Electronics Karol Paczkowski, ul. Gdańska 28, 83-300 

Kartuzy, reprezentowana przez Właściciela firmy Pana Karola PACZKOWSKIEGO. 

2. Administrator powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan(-ni) skontaktować  
w sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych oraz realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty 
elektronicznej: iod@zsubhp.pl lub/oraz pisemnie na adres wskazany w pkt 1. 

3. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i pracownikom oraz ochrony mienia SEM-Electronics Karol 
Paczkowski, co jest zgodne wymogami określonymi w art. 6 lit. ust. 1 lit. c), lit. d), lit. e) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 
2016 r.), 

4. Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane  i przechowywane przez okres 
14 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw 
Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu 
zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.  

5. Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki. 

6. Obszary objęte monitoringiem to wejście do budynku, korytarz parteru oraz część produkcyjno-magazynowa budynku 
firmy. 

7. Posiada Pan(-ni) prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,  
b) sprostowania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,  
c) usunięcia Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,  
d) ograniczenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,  
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało 

wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał 
Pana(-ni) dane osobowe, przy czym brak zgody lub jej cofnięcie nie może powodować wobec Pana(-ni) 
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym wypowiedzenia Panu(-ni) stosunku pracy, umowy zlecenie lub 
jego / jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora,  

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   

8. Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych.  

9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(-ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO. 

10. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w „Polityce prywatności” oraz „Regulaminie 
stosowania systemu monitoringu wizyjnego” dostępnych w naszej firmie oraz na naszej stronie internetowej. 


