
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  z systemu monitoringu wizyjnego  

 

 

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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 
informujemy, iż: 
 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Powstańców 13, 

- Monitoringiem wizyjnym objęte są miejsca, które w sposób widoczny zostały oznaczone, 
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego odbywa się 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitowrowanym (w tym 
bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia, a przetwarzanie danych osobowych jest 
zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

- Pozyskane Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do 
organizacji międzynarodowych, 

- Pozyskane Pani/Pana dane osobowe z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane 
innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia 
danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich 
Wodociągów Sp. z o.o., oraz organom ścigania na ich wniosek. W przypadku zarejestrowania 
zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, osoba zainteresowana 
zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się 
pisemnie z prośbą o ich zabezpieczenie przed ich usunięciem po upływie standardowego okresu 
ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym 
zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym 
terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie 
z rejestratora. Okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez 
monitoring wizyjny, 

- Pozyskane Pani/Pana dane osobowe z systemu monitoringu wizyjnego będą przechowywane 
przez okres do 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na 
urządzeniach rejestrujących obraz,  

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 
do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

- Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, 

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

- W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl  lub w siedzibie 
Administratora Danych. 
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