
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

1. Monitoring wizyjny w JES Opakowania sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koszalinie  

przy ul. Szczecińskiej 63, dalej jako „JES Opakowania” został wprowadzony w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania  

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić JES Opakowania na szkodę.  

2. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem JES Opakowania nad jego terenem oraz terenem wokół 

obiektów JES Opakowania w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu  

za pośrednictwem kamer. 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, pralni lub pomieszczeń 

udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. 

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są wszystkie budynki, pomieszczenia (z wyjątkiem wymienionych                      

w pkt 3) oraz place JES Opakowania. 

5. Miejsca monitorowane oznaczone są w widoczny i czytelny sposób za pomocą odpowiednich znaków 

(piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”). 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(RODO), informujemy, iż: 
a. Administratorem Danych Osobowych jest  JES Opakowania sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koszalinie  

przy ul. Szczecińskiej 63; 

b. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w tutejszej jednostce jest Pan Zbigniew Woźniak,  

e-mail: iodo@jesopakowania.pl; 

c. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez JES Opakowania w celach o których mowa w  pkt 1 

niniejszej klauzuli zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz art. 22
2
 § 1 ustawy Kodeks pracy. 

d. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 

Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia zarejestrowania danych na elektronicznym 

nośniku informacji – dysku twardym rejestratora CCTV, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią 

dowód w postępowaniu lub JES Opakowania powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód                                        

w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia 

roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień przepisów prawa. Po upływie ww. okresów 

uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu o ile przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej; 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie  z art. 15 RODO,  

prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO) jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO  

z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

g. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO. 

h. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez  

JES Opakowania, w tym profilowaniu przy monitoringu wizyjnym. 

i. Każdorazowe wejście Pani / Pana na teren firmy JES Opakowania (w obszar objęty monitoringiem),  

jest jednoznaczne z rejestracją Pani/Pana wizerunku na warunkach określonych powyżej. 

 

 

 

 

 

……….………………………………….. 

(data, podpis Administratora Danych) 

mailto:iodo@jesopakowania.pl

