
                                                       

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu 

monitoringu jest Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, z siedzibą w 

Wolbromiu, ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom;  

2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

elektronicznie na adres email: sekretariat@bs-wolbrom.com.pl, pisemnie 

pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, ul. Krakowska 26, 32-340 

Wolbrom; telefonicznie: 32 647 20 60. 

3. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: 

Inspektor Ochrony Danych, ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom bądź na 

adres e-mail: iod@bs-wolbrom.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 

32 647 20 60. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia administratora zgodnie z 

przepisami Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także  na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest ewentualne 

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit.  f 

RODO ) 

5. Monitoring obejmuje pomieszczenia: wejście do budynku Banku, sale 

obsługi, korytarze, wjazd na parking, teren parkingu, teren wokół budynku 

Banku, bankomat. 

6. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w formie obrazu wizyjnego, Bank 

może w razie konieczności udostępnić następującym kategoriom 
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odbiorców: podmiotom dokonującym przeglądów i konserwacji systemów 

i sprzętu do monitoringu wizyjnego; podmiotom świadczącym usługi w 

zakresie ochrony fizycznej, monitoringu obiektów, którym Bank powierza 

te dane na podstawie odrębnej umowy powierzenia, zgodnej z RODO. Bank 

może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które zgodnie z 

przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, 

które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania, 

sądy. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego Bank 

przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje 

przez okres nieprzekraczający 60 dni od nagrania. Dane z monitoringu mogą 

być także przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich 

przedawnienia. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także 

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia 

zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo do przenoszenia danych, a także sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z 

obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

2016/679  „RODO”; 

11. Poddanie się monitoringowi wizyjnemu jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

przebywania na terenie obiektów Administratora. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 


