
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

- MONITORING WIZYJNY W TRITON S.C. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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  („RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest I.Rokita oraz J.Rokita prowadzący wspólnie działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą TRITON s.c. z siedzibą w Strzyżowie przy  

ul. Słowackiego 12.  

II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami w siedzibie firmy - pod 

adresem wskazanym powyżej  lub pod nr telefonu lub 608 522 317 (osoba kontaktowa - Iwona Rokita). 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wizyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na  terenie  

TRITON s.c. - zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO.  

Monitoring obejmuje: sklep, korytarz (parter), serwis, parking oraz wejście do budynku. 

 

Administrator danych poinformował Państwa, że monitoring jest stosowany poprzez umieszczenie stosownych 

piktogramów. W związku z powyższym przyjmujemy, że osoba, która świadomie zdecyduje się wejść na teren 

objęty monitoringiem - dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci 

wizerunku.  

Zgoda ta jest traktowana jako konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane 

dotyczą, w formie wyraźnego działania potwierdzającego - przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych.  

 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych 

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych  

Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 30 dni. 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. 

VI. Odbiorcy danych  

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:  

- naszym podwykonawcom np. firmom świadczącym usługi naprawcze/konserwatorskie,  

- instytucjom określonym przez przepisy prawa, np. organom ścigania.   

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, kopiowania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. 

IX.  Przekazywanie danych do państw trzecich 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych. 

X.  Bezpieczeństwo danych 

 Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych 

i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób 

nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

 

Każda osoba, w przypadku utraty mienia lub innych działań, w wyniku których uszkodzeniu uległo jej mienie  

(na obszarze objętym monitoringiem firmy TRITON s.c.) i chciałaby uzyskać dostęp do nagrań - powinna zgłosić zdarzenie 

do organu uprawnionego – np. na Policję.  

Z wnioskiem o dostęp do monitoringu występuje wtedy organ uprawniony na podstawie zgłoszenia poszkodowanego.  

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO udostępniliśmy dla Państwa w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej 

www.komputerytriton.pl. 


