
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w zakresie kontroli poprzez monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Śródmieście” Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Pił-

sudskiego 12,  43-100); bezpośredni kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej  biuro-

@srodmiescie.tychy.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail : iod@srodmiescie.tychy.pl,  tel. 32 325 72 03.

3. Podstawami prawnymi wyżej wymienionych celów przetwarzania jest uzasadniony interes prawny rozumiany jako ko-

nieczność kontroli realizacji przedmiotu zamówienia oraz rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz możli-

wość dochodzenia i obrony roszczeń  z tego tytułu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: wizerunek osoby

5. Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązującej strony umowy w celu realizacji przedmiotu

umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających oraz rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania  na podstawie

obowiązujących przepisów prawa oraz osoby lub podmioty współpracujące z administratorem świadczące na jego rzecz usługi

konieczne do realizacji celów określonych w pkt. 4: współpracownicy Administratora, dostawcy usług IT, podmioty świadczące

usługi prawne. Dane te mogą również zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych da -

nych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni

lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do

art. 22 RODO.

9. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w określonych sytuacjach 

wskazanych w ww. przepisie);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie

art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO,  zgodnie  z  regulacją  art.  21  RODO,  z  tym  zastrzeżeniem  że  nie  będzie  ono  skuteczne  jeżeli

Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,

praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.

11. Ponad powyższe przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez spółkę narusza przepisy RODO (dane kontaktowe: ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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