Pre-Fabrykat Sp. z o.o.
Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2
58-540 Karpacz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH
OSOBOWYCH
MONITORING W SIEDZIBIE PRE-FABRYKAT SP. Z O.O.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego (obraz) jest
"PRE-FABRYKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Miłkowie, ul. Brzezie Karkonoskie 2,
58-540 Karpacz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195298, REGON: 231139868,
NIP: 6112475875, wysokość kapitału zakładowego 157 500,00 zł, e-mail prefabrykat@prefabrykat.pl, tel.75-76-16-666.

2.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia
administratora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.

Monitoring obejmuje plac wokół siedziby, wejścia do siedziby, wejście na halę, halę oraz ciągi komunikacyjne na hali.

4.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a
także firma ochroniarska oraz firma informatyczna.

5.

Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

6.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i
przechowane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Mogą być także przetwarzane w związku z
dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.

7.

Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe
podlegają nadpisaniu/skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z
odrębnymi przepisami prawa. Osoby zainteresowane zabezpieczeniem danych z systemu monitoringu wizyjnego na
potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się do Administratora z prośbą o ich zabezpieczenie przed
usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania.

8.

Dostęp obrazu i zapisu z monitoringu posiada Administrator, w tym upoważnione osoby.

9.

Posiada ją Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także
sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)
11. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.
12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

NIP 611-24-75-875
REGON 231139868
KRS 0000195298

tel/fax: (075) 76 16 604
prefabrykat@prefabrykat.pl
www.prefabrykat.pl

Kapitał zakładowy
157.500,-zł
Wpłacony w całości

