Klauzula informacyjna – monitoring
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
„RODO”, Inter Car Nowak Sp. z.o.o informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter Car Nowak spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 167, 30-435 Kraków, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000028144, posiadająca NIP: 6792572926,
REGON: 357036240. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować w następujący
sposób:
• korespondencyjnie na adres: Inter Car Nowak. ul. Zakopiańska 167, 30-435 Kraków
• przez e-mail: marketing@intercarnowak.pl
• telefonicznie: +48 12 261-37-37
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w
następujący sposób:
• korespondencyjnie na adres: Inter Car Nowak Sp. z.o.o ul. Zakopiańska 167, 30-435
Kraków
• przez e-mail: iodo@intercarnowak.pl
• telefonicznie: +48 12 261-37-37
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu
zarejestrowane przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia znajdujących się w obiektach i na terenie administratora oraz w celu ewentualnego
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 pkt f)
RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych).
4. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym
nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten
może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie
wskazanych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane
osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie
stanowią inaczej.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren i/lub do obiektów objętych monitoringiem.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
•
•

nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych ze względu na rodzaj
powierzonych im obowiązków służbowych,
podmioty zewnętrzne, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, a zwłaszcza podmioty świadczące usługi w zakresie monitoringu
wizyjnego i ochrony fizycznej naszych obiektów/terenu (takie podmioty
przetwarzają dane zgodnie z ustalonym przez nas zakresem i zgodnie z naszymi
poleceniami),
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•

inne podmioty, którym jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani udostępnić dane
na podstawie przepisów prawa.

7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
9. Jest Pani/Pan uprawniony do:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
zgodnie z treścią RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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