Załącznik nr 4

Nota informacyjna – monitoring wizyjny
W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zawartych w systemie
monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z
siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków
Trybunalski, KRS 0000086991, NIP 7712259264 („Administrator” lub „PRD-M").
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@prd-m.pl lub
korespondencyjnie na ww. adres.
3. Monitoringiem wizyjnym w PRD-M objęto:
•

w siedzibie firmy przy ul. Południowej 17/19 obszar wejścia do budynku, korytarze
w budynku, ogrodzony plac przeznaczony na magazyn materiałów i sprzętu,

•

Wytwórnia Mas Bitumicznych Jakubów : wjazd na teren wytwórni, plac składowania
materiałów.

•

biuro i plac zaplecza prowadzonych budów

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
5. Przetwarzanie Państwa wizerunku jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Dane mogą być udostępniane organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom, z którymi współpracuje Administrator np.
dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT bądź ochrona), przy
czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z jego poleceniem.
7. Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań)
maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia ewentualnego
postępowania, w którym zostaną użyte na podstawie prawa.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
c.

żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.

