
SZANOWNI PAŃSTWO

Witamy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin, NIP: 625-19-54-711). 

Administratorem Państwa danych osobowych (wizerunek osoby fizycznej) jest MPWiK Sp. z o .o.

Pragniemy Państwa poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Dane które gromadzimy to dane niezbędne do Państwa identyfikacji, dane zarejestrowane przez nasz monitoring (wizerunek 

osoby fizycznej) oraz dane pojazdu (dane opcjonalne). Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w szczególności pracownicy działu 

do którego się udajesz oraz osoby mające dostęp do nagrań monitoringu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości Państwa identyfikacji, co za tym 

idzie wstępu na nasz teren. 

Macie Państwo prawo do żądania od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostępu do Państwa danych 

osobowych zarejestrowanych przez monitoring, prawo do informacji, prawo do sprzeciwu. 

Danych z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz dane te nie podlegają prawu do uzyskania 

ich kopii gdyż naruszało by to prawa i wolności innych osób, które mogą znaleźć się na nagraniu. 

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez   e-mail: iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie (32) 267 42 18 wew. 378.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(organ nadzorczy).

Państwa dane w zakresie monitoringu są zbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o na 

podstawie art. 6 ust.1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Monitoring wizyjny prowadzony jest całodobowo w postaci nagrywania ciągłego. Pomieszczenia oraz teren monitorowany są 

oznaczone w sposób widoczny i czytelny,  za pomocą odpowiednich znaków.

Posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się 

znalezliście  wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.  

Państwa dane będą przetwarzane w przypadku nagrań z monitoringu maksymalnie 30 dni, za wyjątkiem sytuacji, w których 

nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Po upływie w/w okresu nagrania obrazu z 

monitoringu będą podlegać zniszczeniu w sposób uniemożliwający ich odtworzenie w drodze nadpisywania, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach 

automatycznego profilowania.


