Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach monitoringu wizyjnego zastosowanego na terenie
i w obiektach Impel Cash Solutions Sp. z o.o.
Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Impel Cash Solutions Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
adres poczty elektronicznej: ado.ics@impel.pl
Po co nam dane osobowe ?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywających na terenie obiektu oraz ochrony mienia.
Monitoring wizyjny polega na ciągłym utrwaleniu w postaci cyfrowej obrazu transmitowanego z kamer obejmujących: wejścia
i wyjścia z budynku, bramy wjazdowe i wyjazdowe, ciągi komunikacji wewnętrznej, infrastrukturę techniczną, wszystkie
pomieszczenia wewnętrzne, oraz teren wokół budynku bezpośrednio do niego przylegający. Monitoring wizyjny nie obejmuje
pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych i szatni.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Dane osobowe wraz z informacją o dacie i dokładnej godzinie nagrania są przetwarzane na podstawie
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1 gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, w tym pracowników
przebywających na terenie obiektu oraz ochrona mienia spółki Impel Cash Solutions.
Natomiast w przypadku pracowników podstawą przetwarzania będzie także
- art. 222 Kodeksu pracy.
Kto może mieć wgląd w Twoje dane?
Spółka Impel Cash Solutions umożliwia dostęp do Twoich danych podmiotom zarządzającym systemem monitoringu oraz
podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, w tym oprogramowania. W żadnym przypadku jednak Twoje dane nie
trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy, niż ten
określony przez RODO.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Nagrania są dokonywane automatycznie. Nowe nagrania są zapisywane po nagraniach starszych, a jeśli na dysku nie będzie
już miejsca na nowe nagrania, automatycznie nowe nagrania nadpiszą te najstarsze. Obraz jest nagrywany i przechowywany
przez
90
dni.
W
przypadku,
w
którym
dane
z
monitoringu
będą
stanowić
dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulegnie przedłużeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.
Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Twoje dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?
Wstęp do obszaru objętego monitoringiem wizyjnym jest dobrowolny. Jeśli jednak zdecydujesz się wejść na teren obiektu
zabronione jest zasłanianie twarzy lub obiektywu kamery.

1

Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2)
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Przysługuje Ci prawo:
- dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ponieważ, przetwarzanie
Twoich danych oparte jest o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że:
- w naszej ocenie przetwarzanie Twoich danych jest nadrzędne wobec Twoich praw i wolności np. gdy w oparciu o zebrane
dane będziemy dochodzić lub bronić się przed roszczeniami;
Nie przysługuje Ci prawo do sprostowania danych, ponieważ obraz nagrywany przez system monitoringu nie podlega
modyfikacji (nagrywamy to co widzimy).
Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Do kogo można zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać
z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
E-mail: ado.ics@impel.pl
(na wstępie wskaż, że kontaktujesz się w sprawie przetwarzania Twoich danych w celach monitoringu wizyjnego)
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