OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej zwane RODO informujemy, iż:
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje teren przy ul. Ozimskiej 2a, 46-053 Chrząstowice tj. wokół budynku, wewnątrz
budynku w pomieszczeniach magazynu i strefie produkcji oraz w holu, jak również na terenie produkcji w Ozimku przy ul.
Kolejowej 1 tj. drzwi wejściowe, teren przed budynkiem, wewnątrz budynku na głównej hali produkcyjnej oraz w
pomieszczeniach magazynu.
2. Administratorem danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest Spółka CB Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2A, 46-053 Chrząstowice.
3. Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem elektronicznie
w formie e-mail: iod@cb.com.pl lub w formie tradycyjnej na adres pocztowy Spółki: CB S.A. ul. Ozimska 2A, 46-0053
Chrząstowice z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
4. Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i
mienia, kontrola produkcji, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w
rozumieniu ochrony danych osobowych oraz informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa i nie podlegają
udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
5. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
Obraz z kamer jest nadpisywany. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu
przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku
wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, a także niszczeniu i
kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również
udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Dane osobowe mogą być
udostępniane upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom,
Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku.
Dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora z zakresu
ochrony mienia i Wideo obchodu oraz z zakresu administrowania systemem monitoringu wizyjnego. Podmioty te
przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów
prawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na monitorowany teren.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO.
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9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
10. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich.
11. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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