
Klauzula informacyjna dot. monitoringu 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 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 

( RODO), przekazujemy poniższe informacje: 

 

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem danych jest Inneko Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., ul. Teatralna 49. 

Dane kontaktowe 

Administratora 

Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail 

biuro@inneko.pl lub telefonicznie nr tel. 95 722 53 85 

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony 

danych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować poprzez adres e-mail odtj.reszel@gmail.com lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach 

monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz( bez 

dźwięku). 

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. 

f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów ADO, 

którymi są: 

• Ochrona osób i mienia na terenie Inneko Spółka z.o.o. w Gorzowie 

Wlkp. – monitoring wizyjny - kamery zewnętrzne obejmujący teren. 

• Pole golfowe – monitoring obejmuje domek klubowy – kamery 

zewnętrzne i wewnętrzne, budynek techniczny, driving range 

• RIPOK – kamera i rejestracja ( budynek waga), kamera i 

rejestrator w budynku sortowni. 

Odbiorcy danych Odbiorcą danych jest Inneko Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,  

upoważnieni pracownicy pełniący dyżur na danej zmianie oraz ASI. 

Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które 

zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom 

publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze 

monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być 

zwłaszcza organy ścigania oraz sądy. 

Okres przechowywania 

danych 

a) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 

nieprzekraczający: 

• 30 dni od dnia nagrania dla siedziby Inneko Sp. z o.o. 

przy ul. Teatralnej 49 

• 14 dni od dnia nagrania  dla Inneko Sp. z o.o. – Pole 

Golfowe 

• 7 dni dla RIPOK 

b) jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub ADO dowie się, iż mogą one 

stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin 

mailto:biuro@inneko.pl


przechowywania danych osobowych zostanie przedłużony do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania; 

c) po upływie okresów, o których mowa w pkt a i b, uzyskane w 

wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe są trwale 

usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

Prawa podmiotów 

danych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 1) sprostowania (poprawienia) 

danych , w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;  

2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 

RODO;  

3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 

RODO;  

4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas 

danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 

15 RODO;  

5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 

RODO;  

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych 

osobowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi w 

zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

Informacja o 

dobrowolności lub 

obowiązku podania 

danych 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na 

terenie zakładu. 

 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji i 

przekazywanie danych 

do państw trzecich 

 

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust.1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę 

do państw trzecich, tj. państw innych niż państwa członkowskie UE. 

Pozostałe informacje Teren monitorowany został oznaczony tablicami informacyjnymi. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem  

tel. 95 722 53 85 lub adresem Inneko Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., ul. Teatralna 49. 

 


