Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w zw. ze stosowanym monitoringiem wizyjnym
na terenie stacji paliw EKO-TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu
- osoby spoza organizacji EKO-TANK sp. z o.o.1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego monitoringu wizyjnego jest
EKO-TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, adres: ul. Rynek 6, 86-150 Osie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000053088 (zwana dalej:
„Administratorem”). Dane kontaktowe Administratora: numer telefonu: +48 52 33 24 948 adres email:
daneosobowe@eko-tank.pl

2.

Celem przetwarzania danych osobowych poprzez stosowany monitoring jest zapewnienie na terenie stacji
paliw bezpieczeństwa osób oraz mienia, np. przed kradzieżą, pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi
zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie stacji paliw oraz zachowanie w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia*, art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

3.

Dostęp do nagrań z monitoringu (oprócz Administratora) mają wyłącznie uprawnieni pracownicy
Administratora, podmiot dostarczający Administratorowi serwis internetowy „EKO-TANK FLOTA” oraz
podmiot świadczący usługi ochroniarskie. Nagrania mogą również zostać udostępnione osobom, które
wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrania np. osobom poszkodowanym w sytuacjach
zarejestrowanych przez kamery monitoringu.

4.

Nagranie będzie przechowywane maksymalnie przez okres 1 miesiąca licząc od dnia nagrania. Po upływie
wskazanego terminu dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu – wówczas nagranie będzie
przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.

Każda osoba nagrywana ma prawo żądania od Administratora:
1)
dostępu do nagrania, które jej dotyczy,
2)
usunięcia nagrania, które jej dotyczy,
3)
ograniczenia przetwarzania nagrania, które jej dotyczy,
4)
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania, które jej dotyczy.

6.

Każda nagrana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – w sytuacji, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych za pośrednictwem monitoringu
narusza Rozporządzenie*.

7.

Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

8.

Monitoring obejmuje swoim zasięgiem cały teren stacji – zarówno obszar zewnętrzny jak i wnętrze
budynku stacji.

*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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1); tekst
rozporządzenia dostępny na stronie internetowej pod adresem: hops://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

