Klauzula informacyjna – wjazd na teren IPS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”,InterPhone Service Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterPhone Service Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Inwestorów 8,
39-300 Mielec, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000328887, NIP
9661989952, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
adres email: rodo.kancelaria@interphone.com.pl
3. Interphone Service Sp. z o.o. informuje, iż monitoringiem wizyjnym objęty jest cały teren zewnętrzny wokół
zakładu oraz wejście do budynku wraz z ciągami komunikacyjnymi
4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, takie jak
- dane identyfikacyjne ( imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, nazwa podmiotu na rzecz którego usługi Pani/Pan
wykonuje),
- wizerunek zarejestrowany w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym
- nr rejestracyjny pojazdu (jeżeli takim Pani/Pan wjeżdża na tren zakładu lub w obszar objęty monitoringiem),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na
zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na naszym terenie, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia
potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi.
Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ustania wyżej wymienionych interesów ( dane zebrane w formie
papierowej nie dłużej niż 3 miesiące, dane w formie nagrania z monitoringu nie dłużej niż 3 miesiące )
W przypadku, w którym zebrane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu
wejście/wjazd na teren Administratora
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są̨:
- podmioty zewnętrzne, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a zwłaszcza podmioty
świadczące usługi w zakresie monitoringu wizyjnego i ochrony fizycznej naszych obiektów/terenu (takie podmioty
przetwarzają dane zgodnie z ustalonym przez nas zakresem i zgodnie z naszymi poleceniami),
-inne podmioty, którym jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wniesienia
sprzeciwu, do dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych - wszystkie
powyższe uprawnienia przysługują wyłącznie w przypadkach i w zakresie wynikającym z przepisów prawa
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.
Państwa dane nie będą przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych ani profilowane

