OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY MONITORINGU WIZYJNEGO
ASBUD SP. Z O. O. SP. K.

Administratorem Państwa danych osobowych jest
ASBUD SP. Z O.O. SP. K. ZWANA ASBUD.
JAKI MOŻECIE SIĘ Z
Gronów 9 c
NAMI
66-220 Łagów
SKONTAKTOWAĆ?
e-mail: biuro@asbud-lagow.pl
NIP: 927 16 91 104, KRS: 0000852705.
NA JAKIEJ PODSTAWIE
Przetwarzanie Państwa wizerunku jest niezbędne w celu wynikającym
PRZETWARZAMY
z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ASBUD, jakim
PAŃSTWA DANE I W
jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na
JAKIM CELU?
terenie ABSUD, a także w celu ochrony danych osobowych (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
JAK DŁUGO
Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez
PRZETWARZAMY
monitoring przechowujemy przez okres 30 dni, o ile materiał z
PAŃSTWA DANE?
nagrania nie będzie wykorzystywany jako dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub ASBUD poweźmie
wiadomość, że takie nagranie może stanowić dowód w takim
postępowaniu, co oznacza wydłużenie okresu przetwarzania do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.

KTO JEST ODBIORCĄ
PAŃSTWA DANYCH?

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO
PRAWA W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM
PRZEZ NAS DANYCH
OSOBOWYCH?

Nagranie może być udostępniane osobom trzecim zgodnie
z przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom IT,
serwisantom monitoringu, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z ASBUD i wyłącznie zgodnie z naszymi
poleceniami.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych z monitoringu
przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionym prawnie przypadku,
przy jednoczesnym jego ograniczeniu w celu ochrony praw innych
osób;
2. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
3. prawo do zanonimizowania wizerunku na zarejestrowanych
obrazach,
o ile będzie to zgodne z zakresem wykorzystania nagrania przez
organy publiczne, w związku z dochodzeniem praw i roszczeń;
4. prawo żądania od ASBUD ograniczenia przetwarzania wizerunku
w czasie;
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

