
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  
w systemie monitoringu wizyjnego 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w 

Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej MWiK), ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski. Z Administratorem można się skontaktować:  

- listownie na ww. adres korespondencyjny; 

- telefonicznie: 41 266 12 00; 

- elektronicznie na adres e-mail: biuro@mwikostrowiec.pl. 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się 

Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych (IOD) za pomocą poczty email: 

iod@mwikostrowiec.pl. 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 

innych osób przebywających na terenie MWiK oraz ochrony mienia spółki. Podstawą 

prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w oparciu o zapisy art.22² § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa pracownikom i ochrona mienia. 

3. Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do 

uzyskiwania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. 

organom władzy publicznej.  

4. Uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą: 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo do ograniczenia 

ich przetwarzania w granicach określonych przepisami RODO.  

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

5. Okres przechowywania danych: 



Dane osobowe będą przechowywane przez okres około 30 dni (do momentu ich 

nadpisania przez rejestrator). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy mogą one stanowić dowód 

w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

6. Informacja o wymogu podania danych: 

Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren budynków MWiK. Przebywanie 

na terenie należącym do MWiK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu. Miejsca objęte 

monitoringiem zostały oznaczone stosownymi tabliczkami informacyjnymi. 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, ani nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.


