KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU
WIZYJNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W TOSZKU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
z siedzibą w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180 Toszek (dalej również jako: „Administrator”),
NIP: 969-11-63-412, REGON: 276247063, tel. 32 233 43 98; e-mail: toszek@remondis.pl
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-toszek@remondis.pl
3. Zakres monitoringu wizyjnego obejmuje:
a) teren wokół budynku oczyszczalni ścieków w Toszku przy ul. Boguszyckiej 1,
b) miejsce zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Toszku przy ul. Boguszyckiej 1.
4. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane w kilku
różnych celach tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym ochrony osób i
mienia, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w
tym objęcia monitoringiem wizyjnym miejsca zbierania odpadów) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadnione interesy Administratora).
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 Pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie pisemnego
upoważnienia;
 podmiotom, którym REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. ma obowiązek ich przekazywania na
gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 podmiotom zewnętrznym współpracującym z REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. na mocy
stosownych umów powierzenia danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych.
7. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się
poprzez bieżący zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących monitorowany obszar.
8. Nagrany obraz będzie monitorowany poprzez bieżący przegląd nagrań przez osoby upoważnione.
9. Nagrany obraz będzie przechowywany przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni,
licząc od dnia ich wytworzenia, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nagrania
obrazu podlegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

