
 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu 

wizyjnego 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. , ul. Logistyczna 22, 70-506 Szczecin (dalej „Spółka”) 

informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Spółki stosowany jest monitoring 

wizyjny, który swoim zakresem obejmuje  teren  zewnętrzny i wewnętrzny w tym bramy wjazdowe 

na teren zakładu, hale produkcyjne, magazyny i ciągi komunikacyjne . O zastosowaniu monitoringu 

informują także zamieszczone na terenie Spółki oznaczenia graficzne (piktogramy ze znakiem 

kamery). 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 (dalej zwane 

„rodo”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

danych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, jest Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Sp. z o.o. 

2. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W 

tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem iod@zuo.szczecin.pl 

3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie Spółki, w tym zabezpieczenia przed 

ewentualną kradzieżą mienia, a także zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, podstawą 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, art.6 ust. 1 lit. f rodo. 

4. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom zewnętrznym.  

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG). 

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający  3 miesięcy od dnia nagrania. 

W przypadku gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres 

przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki jako administratora danych dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym z rodo. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 

względu na Państwa szczególną sytuację. 

8. Informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


