Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO
Witamy w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w skrócie MPWiK Sp. z o.o. , ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin,
NIP: 625-19-54-711).
Spó³ka MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie informuje, i¿ na terenie siedziby Spó³ki przy ul. Koœciuszi 140 w Bêdzinie stosowany jest monitoring wizyjny umo¿liwiaj¹cy rejestracjê
obrazu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek osoby fizycznej) jest MPWiK Sp. z o .o. w Bêdzinie.
O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuj¹ widoczne tabliczki lub plakietki, naklejki umieszczone w miejscu zbierania danych (wizerunku osoby fizycznej),
np. na drzwiach wejœciowych, tablicach og³oszeñ, bramach wjazdowych, itp.
Pani/Pana dane osobowe s¹ przetwarzane przez nasz monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony mienia na terenie MPWiK Sp. z o.o.
w Bêdzinie. Monitoring wizyjny umo¿liwiaj¹cy rejestracjê obrazu obejmuje nastêpuj¹ce przestrzenie:
a) budynek administracyjny po³o¿ony przy ul. Koœciuszki 140 w Bêdzinie, w tym:
- korytarz na parterze w biurowcu,
- korytarz na I piêtrze w biurowcu,
- korytarz na II piêtrze w biurowcu,
- wszystkie wejœcia do budynku administracyjnego,
b) teren wewnêtrzny siedziby Spó³ki przy ul. Koœciuszki 140 w Bêdzinie, w tym:
- g³ówna brama wjazdowa na teren wewnêtrzny Spó³ki, bramy wjazdowe na parkingi,
- wszystkie parkingi dla samochodów,
- wewnêtrzny teren Spó³ki wraz z budynkami i obiektami oraz budynkami i obiektami oczyszczalni œcieków,
c) w budynku krat przy ul. Koœciuszki 140 w Bêdzinie (wnêtrze budynku).
Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeñ sanitarnych, szatni, sto³ówek, palarni oraz pomieszczeñ udostêpnianych organizacjom zwi¹zkowym.
Dostêp do Pani/Pana danych z monitoringu wizyjnego maj¹ pracownicy Administratora upowa¿nieni do przetwarzania danych osobowych/wspó³pracownicy
Administratora w zakresie zawartych stosownych umów powierzenia np. obs³uga IT.
Dane zarejestrowane z monitoringu wizyjnego mog¹ byæ udostêpniane upowa¿nionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postêpowañ
np. Policji, na podstawie pisemnego wniosku.
Monitoring wizyjny prowadzony jest ca³odobowo w postaci nagrywania ci¹g³ego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci wstêpu na nasz teren.
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku bêd¹ przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony mienia na terenie Administratora – podstaw¹
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rodo w zwi¹zku z art. 22 z ind. 2 Kodeksu Pracy.
Ma Pani/Pan prawo do ¿¹dania od Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bêdzinie dostêpu do Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych
przez monitoring wizyjny, prawo do informacji, prawo do sprzeciwu. Danych z monitoringu wizyjnego nie mo¿na poprawiaæ ze wzglêdów technicznych oraz dane te nie
podlegaj¹ prawu do uzyskania ich kopii gdy¿ narusza³oby to prawa i wolnoœci innych osób, które mog¹ znaleŸæ siê na nagraniu. Jednoczeœnie informujemy, ¿e przys³uguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
Posiadacie Pañstwo prawo w dowolnym momencie wnieœæ sprzeciw z przyczyn zwi¹zanych z jak¹œ szczególn¹ sytuacj¹, w której siê znaleŸliœcie wobec przetwarzania
Pañstwa danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.
Zawsze w razie w¹tpliwoœci odnoœnie swoich danych mo¿e Pani/Pan skontaktowaæ z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@mpwik.bedzin.pl lub
telefonicznie (32) 267 42 18 wew. 378.
Pani/Pana dane bêd¹ przetwarzane w przypadku nagrañ z monitoringu maksymalnie 30 dni, za wyj¹tkiem sytuacji, w których nagrania stanowi¹ dowód w postêpowaniu
prowadzonym na podstawie prawa. Po up³ywie w/w okresu nagrania obrazu z monitoringu bêd¹ podlega³y zniszczeniu w sposób uniemo¿lwiaj¹cy ich odtworzenie w
drodze nadpisywania, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.
Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie bêd¹ wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
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Pogotowie wod-kan. 994 (bezp³atny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
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DOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

