
Monitoring wizyjny
Klauzula Informacyjna

Dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego przez
SPOŁEM Radom Spółka z o.o. w Radomiu

1. Administratorem danych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest SPOŁEM Radom
Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Radomiu  przy  ul.  Sienkiewicza  8,  26-600  Radom,
sekretariat telefon: (48) 363 16 01, e-mail do kontaktu: sekretariat@spolemradom.pl 

2. Dane  osobowe  w  postaci  zapisu  wizyjnego  przetwarzane  są  w  celu  zapewnienia
ochrony  mienia  Administratora  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  terenie
monitorowanym  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  (RODO)  oraz
art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Zakres rejestrowania obrazu z monitoringu wizyjnego obejmuje:
1) klatkę schodową w biurowcu przy ul. Sienkiewicza 8 stanowiącym siedzibę Społem Radom
2) salę sprzedażową w placówkach handlowych oraz teren wokół sklepów
3) piekarnię nr 7 w Radomiu przy ul. 11 Listopada 87, w tym:
a/ magazyn wyrobów gotowych
b/ halę produkcyjną
c/ rampę załadunkową
d/ parkingi

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem
organów upoważnionych z mocy przepisów prawa (np. Policja).

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Obraz zarejestrowany za pomocą monitoringu będzie przechowywany na zasadach

określonych w  przepisach  Rozporządzenia  RODO  i  Kodeksu  pracy  przez  okres
nie   przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, wyłącznie w celu wskazanym w pkt
2 chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w
postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny, wówczas
przechowywany jest do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie
okresu  wskazanego  w  zdaniu  poprzedzającym,  nagrania  obrazu  podlegają
zniszczeniu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi:
a. do  Administratora  danych  –  Prezesa  Zarządu   SPOŁEM   Radom   Spółka   z  o.o.

w  Radomiu  ul.  Sienkiewicza  8,  26-600  Radom,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  takie
przetwarzanie w ramach sprawowania działalności naszego obiektu narusza przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

b. do  organu  nadzorczego  –  Biuro  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  kancelaria@uodo.gov.pl gdy uzna Pani/Pan, że takie
przetwarzanie  w  ramach  działalności  naszego  obiektu  narusza  przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

8. W  oparciu  o  przetwarzane  dane  osobowe  Administrator  Danych  Osobowych  nie
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
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