
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych z monitoringu wizyjnego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.4.2016 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 (dalej: RODO), 
informuję, że: 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATROM Sp. z o.o.  Sp.k. ul. Osadnicza 18, 
63-400 Ostrów Wlkp., NIP: 622-278-50-51  
 
Inspektor ochrony danych: 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. 
Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem 
możesz się kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp.  
- przez e-mail: iod@atrom.eu 

 
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
porządku oraz ochrony osób i mienia, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Adminisratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO  oraz art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 roku - Kodeks pracy   i obejmuje: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, część ciągów 
komunikacyjnych zewnętrznych i parking; 

Okres przechowywania danych osobowych: 
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne 
maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i 
pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie 
nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).  

Prawa wynikające z RODO: 
Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do nagrań z monitoringu, prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania.  W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z 
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 
kontaktowych.  
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

Obowiązek podania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zachowania wymogów 
bezpieczeństwa w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, o którym mowa 
wyżej. Na terenie Administratora znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.  
 
Odbiorcy danych: 
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom współpracującym z 
Administratorem w procesie obsługi systemu monitoringu, a także podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  
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Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym profilowania.  


