
 

 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych monitoring 

Zgodnie z art. 13 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. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) zwanego dalej RODO w związku z tym, 

że obiekty należące do Ster sp. z o.o. objęte są systemem monitoringu przemysłowego informujemy, że: 

1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Ster” sp. z o.o. z siedzibą w 

Swadzimiu (62-080), ul. Ster 1 Swadzim zwany dalej STER 

2. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

obiektów należących do STER 

3. Podstawy prawne przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes STER, którym jest 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektów STER), a w przypadku wystąpienia naruszeń, w 

których dowód stanowi nagranie z monitoringu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (ustalenie, dochodzenie i obrona 

roszczeń) 

4. Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty świadczące na 

rzecz STER usługi w zakresie ochrony obiektów, osoby upoważnione przez STER oraz przez podmioty uprawnione 

do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,  dane osobowe nie będą przekazywane do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia (o ile 

zapis z monitoringu nie będzie stanowił dowodu w postępowaniu przed sądem/organem oraz nie wskazuje na 

popełnienie naruszeń) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) 

6. Obowiązkowe/dobrowolne podanie danych: Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą 

od momentu wejścia na teren obiektów STER, nie jest możliwe wejście na teren obiektów STER bez objęcia 

systemem monitoringu 

7. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni, chyba, że będą 

stanowiły dowód w postępowaniu przed sądem/organami w takim wypadku będą przetwarzane w okresie 

niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń STER 

 


