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    6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji 
międzynarodowych.
    
    7. Okres przechowywania danych

Pana/Pani wizerunek przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że nagranie stanowić będzie dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że może ono stanowić taki
dowód – wówczas przechowujemy je do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (dalej: RODO).

    1. Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym
w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł,  jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci 
Pana/Pani wizerunku zarejestrowanego w wyniku prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie siedziby „POSNET Polska” S.A. 
przy ul. Municypalnej 33 w Warszawie.

    2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi 
osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontak-
towych: iod.posnet@posnet.com. 

    3. Cele i podstawy przetwarzania

Monitoring prowadzony jest przez „POSNET Polska” S.A.  w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości  i w tym samym celu jest przetwarzany Pana/Pani wizerunek,
co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).

    4. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani wizerunek. 

    5. Odbiorcy danych

Nagrania zarejestrowanego obrazu, a wraz z nimi Pana/Pani wizerunek możemy udostępniać w przypadku popełnienia czynu 
karalnego (lub zaistnienia takiego podejrzenia): 

     

    

- organom ścigania,
- agencji ochrony mienia działającej na terenie chronionego obiektu,
- sądom w charakterze dowodu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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    8.     8. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora w związku z przetwarzaniem danych

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości.

    9. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
    1) prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
    2) prawo do usunięcia Pana/Pani danych

    3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
    

    

    4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

    

    6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwar-
zania danych może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).

(może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach: 
a) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 
ograniczenia ich wykorzystywania; 
b) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
c) wniósł (wniosła) Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą). 

(jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
    
10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Udostępnienie przez Pana/Panią swojego wizerunku nie jest wymogiem ustawowym. Udostępnienie przez Pana/Panią 
swojego wizerunku na potrzeby określone powyżej nie stanowi warunku zawarcia umowy.  Odmowa udostępnienia 
wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

„POSNET Polska” S.A.  

(aby skutecznie skorzystać z tego prawa należy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba 
że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, 
że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 


