MONITORING - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako: RODO) informuje się, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest TS – Transport Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 16, 81
– 061 Gdynia, tel. 58 6601814, e – mail: rodo@transportservice.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu
Administratora Danych Osobowych, zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa przed jej ujawnieniem osobom trzecim,
kontroli pracy osób zatrudnionych przez Administratora Danych Osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. w celu wynikających
z uzasadnionych interesów administratora), którymi są: ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa i kontrola toku i
sposobu świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych oraz osoby przez niego zatrudnione za pomocą
monitoringu wizyjnego.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT lub ochrony mienia,
a przetwarzanie danych przez te podmioty następować będzie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia
tychże usług.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią
dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
przechowywania nagrania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postepowania.
7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja
wymienionych powyżej praw może być ograniczona przepisami prawa.
8. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych następuje niezgodnie z prawem, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
10. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jednakże ze
względu na stosowanie monitoringu na terenie całego zakładu ADO, wejście na ten teren wiąże się automatycznie z
zarejestrowaniem obrazu przez kamerę.
11. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel,
w którym zostały one przekazane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje
osobę, której dane dotyczą o tym innym celu i udzieli jej wszelkich wymaganych prawem informacji.

