
    

 

 

Monitoring wizyjny  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:   

 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Valbruna Polska Sp. z o.o. w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony 

mienia, kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może 

narazić pracodawcę na szkodę. 

2. Monitoring wizyjny obejmuje: 

A. Na zewnątrz: 

- brama wjazdowa 

- bramę wejściową 

- parking samochodów osobowych. 

B. Wewnątrz: 

- hale produkcyjne 

- ciągi komunikacyjne/korytarze. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka VALBRUNA POLSKA Sp. z o. o. z 

siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Katowickiej 11.   

Z Administratorem można się kontaktować:   

a) listownie: Valbruna Polska Sp. z o.o., ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza 

b) mailowo: odo@valbruna.pl 

c) telefonicznie: (+48) 32 461 34 00. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z 

monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres: w przypadku monitorowania 

budynków oraz terenu wokół nich do 30 dni. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być 

dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. Po zakończeniu wskazanego czasu zapisy z 

monitoringu zostaną trwale usunięte.   

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty legitymujące się interesem 

prawnym w pozyskaniu danych osobowych oraz podmioty współpracujące z 

Administratorem.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające 

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  



8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do 

sprzeciwu, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich 

przetwarzania.   

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.  

10. Spółka nie wydaje kopii nagrań z monitoringu ze względu na ochronę praw i wolności osób, 

których dane dotyczą (tj. innych osób, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z 

monitoringu). Nagrania mogą być udostępnione jedynie podmiotom prowadzącym 

postępowanie na podstawie przepisów prawa jak, np. sądy, policja, prokuratura oraz 

podmiotom działającym na podstawie przepisów szczególnych jak, np. firmy 

ubezpieczeniowe na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego do Administratora przez te 

podmioty. Inne osoby fizyczne, które chciałaby skorzystać z prawa dostępu do nagrań z 

monitoringu wizyjnego mogą skorzystać z tego prawa tylko w uzasadnionych przypadkach 

kontaktując się z Administratorem w celu udostępnienia nagrania do wglądu w siedzibie 

Spółki.   

  


