Załącznik nr 1 do Regulaminu monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY

1.Administratorem danych osobowych jest spółka ARBET Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn, zwana dalej: „Administratorem”.
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników na terenie firmy
3.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– dalej: „RODO”, oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4. Monitoring obejmuje swoim zakresem wjazd na teren firmy oraz teren przed budynkiem firmy
oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się w siedzibie firmy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania;
6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator
ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
7. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
8.W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu
do moich danych osobowych, ich ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
9.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w tym zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
monitoringu wizyjnego

1. Administratorem danych osobowych jest spółka ARBET Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn, zwana dalej: „Administratorem”.
2.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników na terenie firmy ;
3.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy;
4. Monitoring obejmuje swoim zakresem wjazd na teren firmy oraz teren przed budynkiem firmy
oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się w siedzibie firmy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania;
6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator
ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
7. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
8.
W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania
dostępu do moich danych osobowych, ich ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w tym zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się regulaminem monitoringu wizyjnego oraz
klauzulą informacyjna.

………………………………………….
(imię nazwisko pracownika)

