OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB OBJĘTYCH
MONITORINGIEM WIZYJNYM
I. Ogólne wytyczne:
1.
2.
3.
4.

Wybierz obowiązek informacyjny odpowiedni dla swojej działalności: spółki handlowej lub indywidualnej
działalności gospodarczej, i dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym.
Usuń informację o Inspektorze Ochrony Danych, jeśli Twoja organizacja go nie powołała.
Umieść pełną wersję obowiązku informacyjnego na firmowej stronie www oraz w widocznym miejscu w
recepcji.
Umieść skróconą wersję obowiązku informacyjnego na tablicy przed każdym głównym wejściem na obszar
objęty monitoringiem (np. przed bramą wjazdową, wejściem do budynku), w taki sposób, aby osoba miała
szansę zapoznać się z jej treścią przed wejściem na ten obszar. Tablica powinna być czytelna i zawierać
widoczny piktogram.

II. Dodatkowe wskazówki przy stosowaniu monitoringu:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Umieść kamery wyłącznie tam, gdzie dochodzi do incydentów albo istnieje realne zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób lub mienia, np.: brama wjazdowa, recepcja, serwerownia, brama wjazdowa, parking,
sala produkcyjna, magazyn.
Nie zamieszczaj kamer w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach lub palarniach oraz
pomieszczeniach, gdzie ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób lub mienia jest
ograniczone, np.: pomieszczenia biurowe, składnica akt, korytarze, sala konferencyjna.
Oznacz każde pomieszczenie w budynkach i obszary na terenie zakładu pracy objęte monitoringiem,
stosując piktogramy.
Ustaw zasięg kamer w taki sposób, aby nie obejmował miejsc oraz obszarów publicznych i prywatnych.,
np. droga publiczna, budynek mieszkalny.
Usuń ukryte kamery i kamery-atrapy.
Ogranicz przechowywaniem nagań do minimum, każdorazowo nie dłużej niż 90 dni.

III. Obowiązek informacyjny dla spółek handlowych:
Wersja pełna:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM
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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego jest ABC Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskiej 1, 01-111 Warszawa, dalej „my”. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych: iod@abc.pl. Monitoring wizyjny prowadzimy w celu zapewnieniu bezpieczeństwa naszego mienia fizycznego,
naszych pracowników oraz innych osób przebywających na naszym terenie. Monitoring obejmuje teren, obiekty,
budynki i pomieszczenia oznaczone tablicą informacyjną w postaci graficznej (piktogramem). Podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. nasz prawnie uzasadnionych interes
przejawiający się w zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na naszym terenie.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 90. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać
Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do
momentu ich przedawnienia.
Informujemy, że wejście na obszar objęty monitoringiem oznacza dobrowolne podanie danych osobowych, które jest
konieczne to tego, abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo naszego mienia i osób przebywających na naszym terenie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Wersja skrócona:
Pamiętaj o piktogramie!

Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniu jest ABC Sp. z o.o. Prowadzimy monitoring w celu
zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia. Więcej informacji można uzyskać w recepcji lub pod linkiem:
www.abc.pl/polityka_prywatnosci.

IV. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą:
Wersja pełna:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM
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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Jan Nowak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Jan Nowak, ul. Krakowska 1, 01-111 Warszawa, dalej „my”. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@phu-jannowak.pl. Monitoring wizyjny prowadzimy w celu
zapewnieniu bezpieczeństwa naszego mienia fizycznego, naszych pracowników oraz innych osób przebywających na
naszym terenie. Monitoring obejmuje teren, obiekty, budynki i pomieszczenia oznaczone tablicą informacyjną w postaci
graficznej (piktogramem). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj.
nasz prawnie uzasadnionych interes przejawiający się w zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na
naszym terenie.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 90. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać
Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do
momentu ich przedawnienia.
Informujemy, że wejście na obszar objęty monitoringiem oznacza dobrowolne podanie danych osobowych, które jest
konieczne to tego, abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo naszego mienia i osób przebywających na naszym terenie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja skrócona:
Pamiętaj o piktogramie!

Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniu jest PHU Jan Nowak. Prowadzimy monitoring w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Więcej informacji można uzyskać w recepcji lub pod linkiem: www.phujannowak.pl/polityka_prywatnosci.
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