INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z KORZYSTANIEM Z MONITORINGU
Na podstawie 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach, ul.
Gawronów 6.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z
naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@3soft.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w systemie monitoringu wizyjnego, który służy
zapewnieniu bezpieczeństwa personelu i ochrony mienia, a także dla zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 Kodeksu pracy.
4. Nagrania monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i
przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania - po upływie tego
okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
5. Odbiorcą nagrań mogą być podmioty odpowiadające za naprawę i serwis, a także inne
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych; jeśli to wynika z przepisów prawa, możemy udostępniać te dane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania realizowanych na zasadach określonych
w RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w
RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Wejście przez Panią/Pana na teren objęty monitoringiem jest dobrowolne, ale stosowanie
przez nas systemu monitoringu wizyjnego powoduje, że w miejscach nim objętych utrwalany
jest obraz, na którym Pani/Pan może być uwidoczniony. Monitoring ma charakter wideo i nie
obejmuje dźwięku.
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