Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) zwanym dalej RODO, informuję,
że:
1) administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170 przy
ul. Energetyków 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS, numer KRS 0000120669,
NIP 635-000-10-55, zwana dalej Administratorem Danych
Osobowych (ADO).
2) Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować

w

sprawach

ochrony

swoich

danych

osobowych i realizacji swoich praw przez: e–mail:
archiwum@pgkim-laziska.pl,lub
ADO.

osobiście

w

siedzibie

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony
obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na
terenie składowiska oraz Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów(PSZOK).Monitoring wizyjny realizowany jest w
ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6
ust. 1 pkt f RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej
niż przez okres 30 dni. Przetwarzanie danych osobowych
za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:
- cztery kamery EASYCAM EC-7804 T znajdujące się na
terenie składowiska oraz na terenie PSZOK-u
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
(np. na podstawie kodeksu postępowania karnego, ustawy
o Policji) oraz Urzędowi Miasta w Łaziskach Górnych
6) ADO nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych
osobowych

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

międzynarodowej.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych
osobowych (otrzymania ich kopii), ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy jej/jego dane
niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu nadzorczego.

