
Obowiązek informacyjny w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego obejmującego przestrzeń przed wejściem do naszego sklepu, przetwarzamy Pana / Pani 
dane osobowe w postaci wizerunku utrwalanego przez kamery.

Administratorem danych osobowych jest Administrator danych osobowych: instalacje24.org s.c. Hubert Hajduk, Piotr Szewczuk, Mirosław 
Mroczek, Nagawczyna 42a, 39-200 Dębica, NIP: 8722406951. Szczegóły: instalacje24.org/rodo. 

Dane przetwarzane są w celu wzmocnienia ochrony sklepu przed próbami ewentualnych kradzieży lub dewastacji, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez administratora, a zatem podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje uzasadniona potrzeba zabezpieczenia określonych nagrań w 
dłuższym okresie czasu. Ewentualne wnioski w tym zakresie można składać pod adresem biuro@instalacje24.org

Nagrania z monitoringu nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnione do tego na podstawie 
przepisów prawa służby, organy lub instytucje występują o uzyskanie dostępu do nagrań. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuja Panu / Pani następujace uprawnienia: 
 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 
 prawo do usunięcia danych (jezeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali dane, moze Pan / Pani zadać, abyśmy je usunęli), 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (moze Pan / Pani zadać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłacznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Pania działań, jezeli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub 
przetwarzamy je bezpodstawnie),

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi szczególna sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez 
nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze podstawy 
przetwarzania przez nas danych sa nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub tez, ze Pana / Pani dane sa nam niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń), 

 prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jezeli stwierdzi Pan / Pani, ze przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, moze Pan / Pani 
złozyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje zadanie pod adres e-mail biuro@instalacje24.org. Proszę pamiętać, ze przed realizacja 
Pana / Pani uprawnień, będziemy musieli odpowiednio Pana / Pania zidentyfikować ć. 


