Klauzula informacyjna
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego przez BISK S.A.

1. Monitoring Wizyjny prowadzony jest na terenie obiektu przez BISK S.A., z siedzibą w Łubnej ul.
Podleśna 19, 05-532 Łubna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000041467, REGON: 010819790, NIP: 1230030809, wysokość kapitału
zakładowego 2.000.000 PLN, numer NIP: 123-00-30-809, (dalej: „Administrator”).
2. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej
bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez BISK S.A., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się ze Spółką pod adresem podanym w ust.1, lub na adres email: rodo@bisk.pl.
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary w w/w lokalizacjach:
a. teren obejmujący ciągi komunikacyjne wzdłuż terenów na których są zlokalizowane budynki
Administratora;
b. wejścia do budynków,
c. place parkingowe,
d. magazyny i hale produkcyjne
e. recepcja
1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na
terenie obiektu, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
naraziłoby Administratora na szkodę – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w
budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie
bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora,
pracowników i gości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w
zakresie ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom
porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże przebywanie na terenie
BISK S.A. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie
wskazanym w pkt. 5. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do
przebywania na terenie BISK S.A.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 m-cy od dnia wizyty. Okres
przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez BISK S.A.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym )
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.

