KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny (art. 14 RODO)

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jako pracownika jest BRUK-BET Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy, 33240 Żabno, Nieciecza 199.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem pod adresem email: rodo@bruk-bet.pl lub pocztą na adres 33-240 Żabno, Nieciecza 199. W naszej Spółce nie został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, ale przedstawicielem Administratora jest Adam Bednarek, adam.bednarek@bruk-bet.pl.
3. Dane osobowe pozyskane z zapisów monitoringu wizyjnego są przetwarzane w następujących celach:
- zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, w tym bezpieczeństwa osób i mienia;
- kontroli produkcji,
- zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
4. Źródłem pochodzenia danych są zapisy z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie należącym do Spółki.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora w postaci prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym
do Spółki oraz ochrony jej interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Możliwe jest przetwarzanie następujących kategorii Pana/Pani danych osobowych: wizerunek, numery identyfikacyjne
pojazdów.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora (podmioty z grupy kapitałowej Bruk-Bet oraz usługodawcy z zakresu m.in. usług ochroniarskich,
medycznych, prawnych, IT), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w
szczególności sądy i organy państwowe). Pana/Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty
zarejestrowania zapisu wideo. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ten może
ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nadto Administrator zakończy przetwarzanie
danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan uzasadniony sprzeciw wobec
przetwarzania danych w tych celach.
9. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
swoich roszczeń lub dane te stanowią dowód w postępowaniu),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. Nadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.
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