MONITORING WIZYJNY
KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

I.

Podstawa prawna:
1. Art. 6 ust 1 lit f. 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)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018r. poz. 917)
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. 2018r poz. 1000)

II. Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie narusza

prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych, których nakaz poszanowania
wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

III. Obszar objęty monitoringiem:

1. Rejestracja obrazu odbywa się za pomocą kamer przemysłowych zainstalowanych na terenie
Zakładu oraz wokół obiektu.

IV. Celem prowadzenia kontroli w formie monitoringu budynków i pomieszczeń jest:
1. Ochrona mienia
2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku (ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników, klientów oraz osób przebywających na obszarze obiektu).
4. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
5. Zapobieganie kradzieżom.
6. Ograniczenie dostępu do obiektu osób niepożądanych lub nieuprawnionych.

V. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

Grupa Oscar Sp. z o.o. posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Rejestrator służący do obsługi nagrań z monitoringu znajduje się w siedzibie Administratora.
Nagrania z monitoringu zapisują obraz, nie zapisują dźwięku.
Nagrania przechowywane są na dysku przez 30 dni od momentu zapisu, następnie są
nadpisywane przez kolejne nagrania.
5. Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystywania go do działań wewnętrznych
firmy posiada Administrator oraz Główny Informatyk
6. Zapisy z monitoringu mogą być udostępnione policji lub innym służbom w celu wyjaśnienia
prowadzonej sprawy.
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VI. Dodatkowe informacje:
1. Administratorem systemu monitoringu jest Grupa Oscar Sp. z o.o. ul. Rolnicza 10, Tomaszów
Lubelski.
2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych.
3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

