
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest SCANDAGRA Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dr. Alberta 

Schmidta 1, 86-031 Żołędowo. NIP 839-020-25-42, REGON  001374470, KRS 0000138255 

Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową 

rodo@scandagra.pl  

2. Administrator będzie przetwarzał wizerunek osób zarejestrowanych przez system monitoringu w celu 

będącym realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu ochrony mienia oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych (dowodowych). 

3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

wizerunku w celu opisanym powyżej. Administrator przestanie przetwarzać wizerunek osoby zarejestrowanej 

przez system monitoringu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 

Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

osoby zarejestrowanej przez system monitoringu np. dochodzenie roszczeń.  

4. Nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez maksymalnie trzy miesiące od dnia nagrania. W 

przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania.  

5. Wizerunek osoby zarejestrowanej przez system monitoringu może zostać udostępniony: podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takim jak Policja, sądy, 

podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi monitoringu itp.  

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma także prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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