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UWAGA 

TEREN I OBIEKT MONITOROWANY 

 

1. Administratorem danych osobowych jest GRAPHIC sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 94, 40-816 

Katowice, www. graphic.pl . Kontakt: graphic@graphic.pl 

2. Monitoring wizyjny budynku Administratora oraz terenu wokół budynku jest stosowany w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. 

3. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) w związku ze stosowaniem monitoringu 

wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 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, tzw. 

RODO). 

4. Dane osobowe (wizerunek) pozyskane w wyniku monitoringu podlegają ochronie. 

5. Monitoringiem wizyjnym (kamery nie rejestrują dźwięku) objęte są: biuro obsługi klienta, hala 

główna oraz obszar wokół budynku.  

6. Nagrania z monitoringu są przetwarzane wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3 i są 

przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od nagrania, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 może ulec wydłużeniu, jeśli nagrania z obrazu stanowią dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód w takim 

postępowaniu (np. ustalenie sprawcy kolizji drogowej/ włamania). W takim przypadku nagranie 

z monitoringu zostaje zabezpieczone na wniosek osoby trzeciej lub organu prowadzącego 

postępowanie. Administrator nie udostępnia nagrań z monitoringu osobom trzecim. 

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści swoich danych na zasadach 

określonych w art. 15 RODO oraz prawo ograniczenia przetwarzania jej danych na zasadach 

określonych w art. 18 RODO.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony danych Osobowych, – jeśli uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 

z prawem. 
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