Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny
1. Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, NIP: 6640005475, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024126, działając zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:
„RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@odlewniepolskie.pl lub telefonicznie pod nr 41 275 86 42 lub 607 151 820
3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkich osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
4. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 30
dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na
podstawie prawa.
5. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych,
które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego
prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów obowiązującego
prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych;
c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.

