
 
 

Klauzula informacyjna 
  monitoring wizyjny  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 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  (zwanego w dalszej części 
„Rozporządzeniem”) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.)  informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, dane kontaktowe Administratora -  czw@czw.com.pl 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CZW „Węglozbyt” S.A. jest Eugeniusz Polmański e-mail 
iodo@czw.com.pl 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia  w celu: 

o  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego oraz w celu ochrony mienia Administratora  
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 
Rozporządzenia będącymi firmami świadczącymi usługi teleinformatyczne, audytorskie oraz usługi 
ochrony fizycznej, a także organom publicznym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na 
podstawie przepisów prawa. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane: 
 przez 21 dni licząc od dnia ich wytworzenia, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód  
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzyma wiadomość, iż mogą 
one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów o których mowa powyżej, uzyskane  
w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, 
stołówek. 

 
6. Posiada Pani/Pan  prawo: 

o cofnięcia zgody, 
o dostępu do treści swoich danych osobowych, 
o prawo do ich sprostowania,  
o usunięcia danych   
o ograniczenia przetwarzania,  
o prawo do przenoszenia danych, 
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia.  
 
8. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z monitoringu w postaci wizerunku bez dźwięku.  

 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu 

należącego do Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. a w nadzwyczajnych sytuacjach może stanowić 
gwarancję bezpiecznego przebywania na terenie objętym monitoringiem wizyjnym. 
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