
KLAUZULA INFORMACYJNA - SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  

 

W związku z realizacją wymogów na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r [w skrócie RODO] przekazujemy Państwu informacje o zasadach 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem prowadzonego systemu monitoringu wizyjnego oraz 

przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Oleśnie przy ulicy 

Józefa Lompy 33, [46-300] Olesno. Kontakt z Administratorem: listowny na adres jego siedziby lub poprzez  

e-mail: biuro@west-end.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w przypadku realizacji praw związanych  

z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych i Zastępca Inspektora Ochrony 

Danych poprzez email: iod@desilva.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”.  

3. Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest 

zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa osób oraz mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu są związane z powyższymi celami w tym w zakresie wykrywania 

zachowań ryzykownych, które mogą wystąpić np. włamania, kradzieże, dewastacje.  

Zapis z monitoringu może przez osobę upoważnioną zostać poddany wstecznemu przeglądowi wyłącznie  

w zakresie analizy: czy zarejestrowane zdarzenia i sytuacje nie powodują naruszenia bezpieczeństwa osób  

i mienia. Dopuszcza się tym samym, iż zapis z monitoringu do celów dowodowych może zostać zabezpieczony, 

gdy zarejestrowane zdarzenie może lub rodzi skutki prawne.   

Zabezpieczenie nagrania dokonuje się na wiosek osoby zainteresowanej. Wniosek jest dostępny na stronie 

internetowej w zakładce RODO. Każdy wniosek indywidualnie jest rozpatrywany pod kątem zasadności 

zabezpieczenia nagrania z monitoringu na podstawie opisanego we wniosku zdarzenia, gdyż złożenie wniosku nie 

jest równoznaczne z dokonaniem zabezpieczania nagrania. W przypadku zabezpieczenia kopia zapisu nagrania 

zostaje udostępniona wyłącznie uprawnionym organom, jeśli wykażą interes prawny w pozyskaniu tego zapisu  

z monitoringu.  

4. Infrastruktura objęta nadzorem kamer monitoringu: 

Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren zewnętrzny miejsca budowy przy ulicy Domańskiego 109, 45-852 Opole. 

Przetwarzaniu podlega jedynie wizerunek osób przebywających na terenie budowy należącej do Spółki. System 

nie utrwala dźwięku. 

5. Okres przechowywania nagrań. 

Administrator przechowuje nagrania od dnia nagrania w zależności od wielkości nagrań maksymalnie do 3 

miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres przechowywania nagrań może zostać wydłużony powyżej 3 

miesięcy w przypadku konieczności przechowywania zabezpieczonego nagrania z monitoringu i do czasu 

przekazania go organom uprawnionym do jego pozyskania [policja, sąd, prokuratura]. Po przekazaniu kopii 

nagrania z monitoringu przez właściwy organ staje się on odrębnym administratorem tych danych osobowych. 

Nagranie z monitoringu może być również zabezpieczone ze strony samego Administratora lub uprawniony 

podmiot przetwarzający w imieniu Administratora, jeśli po analizie nagrań zarejestrowane zdarzenie zagrażało 

bezpieczeństwu osób lub wskazywało na akty wandalizmu czy kradzieży i przekazanie do uprawnionych organów 

danych z monitoringu służyć będzie celom ochrony praw Administratora lub rozstrzygania sporów. 

6. Odbiorcami danych z systemu monitoringu będą podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie 

zawartych z nim umów powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO w zakresie świadczenia usług 

obsługi i serwisu systemu monitoringu, sprawowania funkcji Inspektora i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych 

oraz inni odbiorcy uprawnieni, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych z monitoringu wynika  

z nadrzędnych przepisów prawa. 

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych 

w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO, a także 

prawo do usunięcia danych o ile istnieją przesłanki, iż przetwarzane jest niezgodnie z prawem albo przetwarzanie 

danych nie jest już niezbędne dla realizacji celów określonych przez Administratora, ma też prawo do ograniczenia 

przetwarzania.  

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy przesłać żądanie na dane wskazane w pkt. 1i 2 niniejszej klauzuli 

informacyjnej. Realizacja przysługującego prawa będzie odbywać się w zależności od podstawy prawnej i celu 

przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych 

wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby.  

W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach 

niezrealizowania przysługującego jej prawa. 
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8. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych [dane adresowe i kontaktowe do PUODO: (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, telefon 22 531-03-00,  

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000], gdy uzasadnione będzie, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 

10. W stosunku do danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu nie będą podejmowanie 

czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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