
 

Lubin, dnia 14.10.2019r.    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w formie wizerunku podczas funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Lubinpex” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 1 (59-300 Lubin), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000073453, posiadająca numer REGON: 390577504 oraz numer NIP: 692 000 06 16  (dalej: 

Administrator). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lubinpex.com.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa 

pracowników i innych osób przebywających na terenie należącym do Administratora oraz stanu 

bezpieczeństwa jego obiektów, zapobiegania dewastacji i kradzieży w obiektach należących do 

Administratora, rejestracji zdarzeń sprzyjającej ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu 

utraconego mienia, poprawy bezpieczeństwa na parkingach, w szczególności w zakresie zapobiegania 

kradzieżom samochodów, włamaniom oraz uszkodzeniom mienia, ograniczeniu spożywania alkoholu 

w miejscach niedozwolonych.  

4. Z uwagi na cele stosowania monitoringu przez Administratora, podstawą przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie są przepisy Kodeksu Pracy oraz uzasadniony interes Administratora.  

5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do 

przetwarzania zawartych tam danych. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

(sądy, prokuratura, policja, straż miejska, straż pożarna itp.).  

7. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, 

którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres średnio 30 dni, przy czym nie więcej niż 60 w 

każdym przypadku. Dane osobowe zabezpieczone z monitoringu do celów dowodowych będą 

przechowywane przez Administratora przez okres jednego roku od dnia złożenia wniosku o ich 

zabezpieczenie. 

9. Osobie objętej monitoringiem przysługują, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami: 

prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu 

realizacji jednego z tych praw.  

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 


