INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), PWiK Sp. z o.o. w Kutnie informuje iż:
1.Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno zwany dalej PWiK Kutno.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w PWiK Kutno: ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno e-mail:
iod@pwik.kutno.pl
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, innym osobom oraz ochrony
mienia, jak i analizowania niewłaściwych zachowań oraz rejestrowania wejść i wyjść pracowników i innych osób.
4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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); ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.
poz.1000).
5.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres
nieprzekraczający 30 dni od dnia pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji - dysku twardym.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu,
pochodzącego z monitoringu wizyjnego PWiK Kutno.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez PWiK
Kutno, w tym profilowaniu przy monitoringu wizyjnym.
Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki, drogi, place PWiK Kutno:
- droga wjazdowa wraz z parkingiem przy ul. Przemysłowej 4 w Kutnie;
- parking dla pracowników przy ul. Przemysłowej 3 w Kutnie;
- budynek siedziby Zarządu Spółki przy ul. Przemysłowej 4 w Kutnie;
- budynek magazynowy, warsztatowy, garażowy przy ul Przemysłowej 4 w Kutnie;
- budynek laboratorium, socjalnobiurowy, kotłownia przy ul. Przemysłowej 4 w Kutnie;
- budynek warsztatowy, garażowy, place, drogi wewnętrzne, wjazd przy ul. Przemysłowej 4 w Kutnie;
- hala filtrów, wejście do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 13 w Kutnie;
- droga wjazdowa, brama przy ul. Granicznej 13 w Kutnie;
- teren od strony południowo zachodniej budynku komory reakcji przy ul. Granicznej 13 w Kutnie;

