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Informacja o danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu
wizyjnego stosowanego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, zwane dalej Rozporządzeniem (RODO), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Lidzbarku Warmińskim (zwane dalej Spółką) z siedzibą pod adresem: ul. Piłsudskiego 18, 11-100 Lidzbark
Warmiński, dane kontaktowe: nr tel. 89 767 15 04, adres email: pwiklw@home.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod nr tel. 504 367 138 lub pod adresem email: kontakt@dpo-lidzbarkw.pl.
3. W zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących
celach:
a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie;
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ochrony mienia;
4. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółkę w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą
być:
a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych –Agencja Ochrony Mienia;
b) organy ścigania w ramach prowadzonych postępowań.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt
3 celów przetwarzania, tj.:
a) danych osobowych dla celu zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych i ochrony mienia –przez okres 10 dni
od chwili utrwalenia obrazu (wykonania zapisu monitoringu), chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
dowód w postępowaniu -termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie
uzasadnionych sytuacjach:
a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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