Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia monitoringu
wizyjnego w spółce TanQuid Polska sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej:
RODO) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest TanQuid Polska sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie (41-922), ul.
Zofii Nałkowskiej 51, NIP: 645-22-07-116, e-mail: silesia@tanquid.com, tel: (32) 388 08 00 (zwana dalej:
Administratorem).
Państwa dane są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i mienia oraz jako materiał dowodowy,
a także w celu informowania klientów Administratora o ilości samochodów, oczekujących na obsługę, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym wypadku chęć zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób, oraz usprawnienie obsługi klienta. Mogą Państwo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
Wejście na teren objęty monitoringiem jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania czynności, które zostały na
tym terenie zaplanowane. Brak Państwa wejścia w strefy objęte monitoringiem może skutkować brakiem możliwości
skorzystania z oferty Administratora, lub brakiem możliwości wykonania zaplanowanych na terenie Administratora
działań.
Informujemy, że w każdym przypadku treść Państwa danych to: wizerunek, numer rejestracyjny samochodu, data i
godzina wejścia i wyjścia na teren Administratora oraz czynności wykonane na tym terenie. Danych tych nie można
modyfikować ze względów technicznych. System monitoringu wizyjnego składa się z kamer, okablowania oraz
oprogramowania służącego do podglądu nagrań.
Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy. 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 określony w powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
Obraz z monitoringu jednej z kamer jest publikowany na stronie internetowej Administratora, zatem krąg odbiorców
jest nieograniczony. Ponadto podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:
a)
b)
c)
d)
e)

podmioty zajmujące ochroną mienia;
dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT oraz hostingowe;
podmioty zajmujące się serwisowaniem urządzeń i systemów monitoringu;
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym usługi prawne;
organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych
wdrożonych u Administratora.
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Radosława Naczyńskiego, z którym
można kontaktować się pod adresem e-mail: r.naczynski@gmail.com.
Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

