
 

 

Klauzula informacyjna (monitoring wizyjny) 

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu              

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu informuje, że od dnia 25 maja 

2018 r. mają zastosowanie przepisy 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, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz związane z nią 

akty wykonawcze. 

Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym 

Rozporządzeniem, Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym 

Tomyślu Sp. z o.o. informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy 

Komunalnej 2 (tel. kontaktowy: 61 44 22 391), 

2. Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się dzwoniąc bezpośrednio pod numer 

telefonu 616 668 126 w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. lub za pomocą poczty 

elektronicznej – adres: inspektor.rodo@puzgm.pl 

3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom w obszarze objętym monitoringiem oraz zachowania tajemnicy 

informacji, 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie 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) oraz art. 9a ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.), jak i art. 22 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.). 



 

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom 

ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

6. Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w 

pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy 

nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, lub może takowy dowód stanowić) nagrany obraz z 

monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania, 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w 

systemie monitoringu wizyjnego w okresie w którym nagranie nie zostało jeszcze 

nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 30 dni od chwili 

zarejestrowania/nagrania), 

8. Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane 

przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


