
  

 

Klauzula informacyjna dotycząca Monitoringu Wizyjnego 
Centrala „Naftor” Sp. z o.o. 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Naftor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, 05-

205 Klembów, zwany dalej Administratorem; - Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny, 

2) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem  telefonu 500-150-987, adres 

email: inspektor.odo@naftor.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

w obszarze objętym monitoringiem i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza ustawowo 

uzasadnionymi przypadkami, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na „Naftor” Sp. z o.o. poprzez  zapewnienie bezpieczeństwa                                                             i 

porządku na terenie administrowanym jak i zachowania w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym 

przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach 

(oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych,) w tym zapewnienie bezpieczeństwa 

pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, pracowników, 

kontrahentów i gości,  

5) w uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, czyli uprawnienia do 

pozyskania informacji - jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

• żądania ograniczenia przetwarzania, czyli ograniczenia przetwarzania danych osobowych   w 

postaci wizerunku do przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może się odbyć po 

ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenia przetwarzania. 

• sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku                   z 

przetwarzaniem pozyskanych danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-

193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych w postaci wizerunku narusza przepisy RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą 

przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań), maksymalnie do 3 miesięcy 

z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie                                                               

z odrębnymi przepisami. 

 



O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne naklejki lub piktogramy/obrazki 
umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku). 


