
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (dalej RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego 

jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku, ul. Tylna 9,  

98-100 Łask, adres e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl, tel. 43 675-51-43. 

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem 

Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres: bark@togatus.pl. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie naszego obiektu.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z nami 

współpracującym, podwykonawcom, prawnikom, organom ścigania oraz innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni. Dane mogą być przetwarzane dłużej tylko 

jeśli nagranie z monitoringu przekazano organom ścigania lub innym uprawnionym podmiotom  

w celach dowodowych. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługują 

Pani/Panu  następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania 

swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji celów, 

o których mowa powyżej.  

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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