Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego w Xella Polska sp. z o.o.
W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”),
przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
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Administratorem danych zarejestrowanych z wykorzystaniem systemu monitoringu jest Xella
Polska sp. z o. o. , ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa;
Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa
na terenie Xella Polska, kontrola produkcji;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie
uzasadniony interes administratora, tj. nadzór nad bezpieczeństwem produkcji i załadunku,
wykrycie przestępstwa (włamanie, wandalizm), wykonywanie praw własności, w tym
ochrona mienia i tajemnic przedsiębiorstwa, a także bezpieczeństwo pracowników i innych
osób przebywających na monitorowanym terenie;
W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi
Administrator na zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane
osobowe mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, osobom obserwowanym za pomocą monitoringu wizyjnego lub dochodzącym
roszczeń z tytułu zdarzeń zarejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego (np.
poszkodowanym w zarejestrowanym zdarzeniu);
Podanie danych (ujawnienie wizerunku) jest wymogiem naszych zasad bezpieczeństwa;
odmowa (np. zakrycie twarzy) może skutkować odmową wpuszczenia osoby na teren
monitorowany;
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty
nagrania; w przypadku, gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu, termin
przechowania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania;
Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych, Art. 15 RODO;
b. sprostowania swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe, Art. 16 RODO;
c. usunięcia danych, Art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Art. 21 RODO;
Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam
zawiadomienia na adres: Xella Polska sp. z o. o. , ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02146 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na kontakt: odo-polska@xella.com;
osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Organem nadzorczym dla tego miejsca jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

