INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO
w Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu
Wypełniając obowiązki wynikające z 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 lub RODO), (Dz. U.UE.L.119/1 z 4.5.2016 str. 1) oraz (Dz. U.UE.L.127/2 z 23.5.2018 str. 2),
Zarząd Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, uprzejmie informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Wieluńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu, ul. Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń, e-mail:
wsm@wsmw.com.pl, tel: 43 843 93 50, zwany dalej „ADO”.

2.

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania
danych osobowych pod wyżej wskazanym adresem korespondencyjnym z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych“ lub pod adresem poczty elektronicznej: iod@wsmw.com.pl.

3.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, innych osób
oraz ochrony mienia , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

4.

Monitoring obejmuje obszar zakładu oraz teren wokół zakładu pracy Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Wieluniu. Monitoring ten nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz
palarni.

5.

Obszar objęty monitoringiem oznaczony jest tabliczkami informacyjnymi.

6.

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje
przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

7.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
określony w ust. 5 powyżej, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8.

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych,
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie
zawartej umowy.

9.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych; do sprostowania danych, do ograniczenia
przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w RODO, do przenoszenia danych, do usunięcia
danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z ADO.
11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

