KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE:
PROWADZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SITECH SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SITECH Sp. z o.o. z siedzibą
w Polkowicach przy ulicy Strefowej 2, 59-100 Polkowice, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062266, NIP 692-20-88-905.
2) Inspektorem ochrony danych jest Hubert Głębocki. W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, prosimy kontaktować się z nim
pod adresem: iodo@pl.sitech-automotive.com.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4) Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
5) Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: wizerunek osoby.
6) Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
7) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców usług zaopatrujących
SITECH Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację
zadań związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego (w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, usług serwisowych) oraz dostawcom usług prawnych
i doradczych wspierających SITECH Sp. z o.o. w dochodzeniu należnych roszczeń
(w szczególności kancelariom prawnym).
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 90 dni od momentu
ich zapisania. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których
zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane
w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu,
o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
10) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11) Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie usunięcia
ich po okresie 90 dni od nagrania bądź nadpisania ich nowymi nagraniami (za wyjątkiem
sytuacji opisanych w pkt. 9). Pani/Pana dane nie będą podlegać jakiejkolwiek formie
profilowania.
13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy
złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Państwa szczególną sytuacją.

