Klauzula informacyjna- monitoring:
Informujemy, że w budynku i na terenie wokół budynku prowadzony jest monitoring
wizyjny, co wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOLIDARIS SP.Z O.O. z
siedzibą przy ul. Kolejowa 23, 47-260 Dzielawy. Z Administratorem danych można się
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub za pomocą

poczty

elektronicznej na adres solidaris@solidaris.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danym (przez email: piotrg@solidaris.pl
lub pisemnie na dres siedziby Administratora).
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane
są na rejestratorze danych i są dostępne przez okres nie dłuższy niż 90 dni (obecnie 14
dni). Po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych
na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa
informacji oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na
podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
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Gospodarczego.
Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje
(decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegały profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, iż na mocy art. 11 RODO nie mają zastosowania art.
15-20 RODO, to jest prawo dostępu do treści swych danych osobowych w zakresie
monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich
przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO), sprostowania
nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia
przetwarzanych danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, (art. 18
RODO), obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
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Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa.

