MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA
w Spółce GALL-ICM Sp. jawna
W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 13 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 zwanego dalej
„Rozporządzeniem” informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest GALL-ICM
M. i I. Majcher Spółka Jawna z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 265, 59-200 Legnica.
Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób
bezpieczny i zgodny z celami, w jakich zostały zebrane oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa.

DANE

KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

DANYCH

OSOBOWYCH:

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych :
telefon: 71 364-74-30,
e-mail: gall-icm@gall-icm.com.pl
adres do korespondencji : GALL-ICM sp. jawna ul. Jaworzyńska 265, 59-200 Legnica,
albo
: GALL-ICM sp. jawna al. Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt:
M: 502-737-186,
e-mail: iod@gall-icm.com.pl
korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych firmy GALL-ICM sp. jawna
al. Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław
RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Monitoring obejmuje następujący obszar:



wewnątrz budynków - miejsca ogólnodostępne, ze względu na bezpieczeństwo znajdujących
się tam osób albo ochronę składników mienia firmy,
na zewnątrz budynków - zabezpieczenie i ochrona znajdującego się tam mienia Spółki.

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków
z symbolem kamery oraz wskazaniem na Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nagrywany obraz jest wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia
prawa, a dotyczących bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w pomieszczeniach firmy
oraz jej majątku.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
 zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym,
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ochrony mienia Administratora, oraz mienia jego pracowników, współpracowników
i stron trzecich,
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
rejestracji ewentualnych zdarzeń niepożądanych dla celów dowodowych.
przeciwdziałania zdarzeniom, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu,
niszczeniu i kradzieży mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia „przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub stronę trzecią”.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym 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.
ODBIORCY DANYCH
Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego, które mogą stanowić dowód w postępowaniu
są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego
zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, innym organom działającym na podstawie
odrębnych przepisów.
Administrator zabezpiecza nagrania dla celów dowodowych:
a) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania;
b) na pisemny wniosek osób trzecich.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
podmioty świadczące ochronę mienia na rzecz Administratora, towarzystwa
ubezpieczeniowe, podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne i usługi
pomocy prawnej - przetwarzanie danych przez te podmioty następować będzie w zakresie
niezbędnym do prawidłowego świadczenia tychże usług.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do informacji o Państwa
danych osobowych w zbiorach danych Administratora; prawo do sprostowania danych;
prawo złożenia wniosku o usunięcie danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia
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sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu
administratorowi, jak również prawo do przenoszenia danych.
Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni udzielić stosownej informacji na
piśmie. Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych wynika, w jakim zakresie
z każdego z wymienionych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności
od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnienie do przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego. Udostępnienie
do przetwarzania danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub
warunkiem zawarcia umowy.. Poruszanie się po terenie objętym monitoringiem wizyjnym
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych
osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają
obraz w sposób ciągły, a po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Dane osobowe

nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego (tj. bez udziału człowieka) podejmowania
decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne, w tym do profilowania.
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Regulamin Monitoringu Wizyjnego
w Spółce GALL-ICM M. i I. Majcher spółka jawna
(stan na dzień 10.11.2018r.)

1. Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników oraz
ochrony mienia znajdującego się na terenie Spółki GALL-ICM M. i I. Majcher spółka jawna.
2. System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer, rejestrator, oprogramowanie do
obserwacji zapisów.
3. Monitoringiem objęte są:
 w Oddziale Legnica, GALL-ICM sp. jawna ul. Jaworzyńska 265, 59-200 Legnica
- budynek (ul. Jaworzyńska 265): pomieszczenia obsługi klientów, magazyn, hale serwisowe,
- teren wokół budynku: teren zlokalizowany wokół niego, ogrodzenie terenu, parking.
 w Oddziale Wrocław, GALL-ICM sp. jawna al. Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław
- budynek (al. Armii Krajowej 46): pomieszczenia obsługi klientów, korytarze, magazyn, hale
serwisowe, główne ciągi komunikacyjne,
- teren wokół budynku: teren zlokalizowany wokół niego, brama dostawcza, ogrodzenie
terenu, parking, plac dostawczy.
Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
4. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia
nadane przez Administratora Danych Osobowych.
5. Osoby upoważnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu to:
- członkowie zarządu,
- zakładowy inspektor ochrony danych,
- dyrektor Zarządzający,
- Kierownik Serwisu oraz Mistrz Działu Technicznego,
- pracownicy agencji ochrony, wyznaczeni przez zarząd agencji na mocy umowy
powierzenia,
- pracownicy firm serwisujących system monitoringu na mocy umowy powierzenia.
6. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu.
7. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez
Administratora Danych Osobowych w celach określonych w pkt 1.
8. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom
w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
9. Zapisy monitoringu przechowywane są przez 30 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być
użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny
organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem
terminów odpowiada Administrator Danych Osobowych.
10. Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery) umieszczana jest w widocznym miejscu na
ogrodzeniu obiektu, wewnątrz budynków, na drzwiach wejściowych do obiektów, w biurach
obsługi klienta.










Administratorem Systemu Monitoringu jest Spółka GALL-ICM M. i I. Majcher Spółka jawna, ul. Jaworzyńska 265,
59-200 Legnica, Oddział Wrocław al. Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 502-737-186 / e-mail: iod@gall-icm.com.pl
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Klauzule Informacyjne oraz Regulamin Monitoringu dostępne są w pełnej formie na stronie: www.gall-icm.com.pl
w zakładce RODO - Polityka - Monitoring, albo w formie drukowanej do wglądu w Recepcji Spółki GALL-ICM spółka
jawna, al. Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław, lub w Oddziale w Legnicy, Biuro Obsługi Klienta, ul. Jaworzyńska 265,
59-200 Legnica.

