Załącznik nr 11
do Polityki bezpieczeństwa Viking Malt

Polityka prywatności w zakresie monitoringu wizyjnego
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Administrator danych
Viking Malt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 27
09-200 Sierpc
KRS 0000202458
REGON 611415171
NIP 7761604005
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Dane kontaktowe
•
•
•
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listownie: na wskazany w sekcji 1 adres
fax. +48 24 275 84 10
tel. +48 24 275 84 00

Nazwa zbioru danych
Monitoring wizyjny
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Cel i podstawa do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie
Viking Malt Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a celem zastosowania monitoringu
wizyjnego jest:
1) w stosunku do pracowników:
• zapewnienie im bezpieczeństwa;
• ochrona mienia;
• kontroli produkcji;
• zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Viking Malt Sp. z o.o. na szkodę;
2) w stosunku do innych niż wskazane w pkt 1 osób fizycznych:
• ochrony mienia;
• zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie należącym
do Viking Malt Sp. z o.o.
Znaki graficzne informujące o zastosowaniu monitoringu wizyjnego są
umieszczone przy/na bramach terenów zakładów produkcyjnych Viking Malt
Sp. z o.o. i ogrodzenia terenu nieruchomości oraz w obszarze parkingu biurowego,
jak również na drzwiach budynków albo poszczególnych pomieszczeń.
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Treść danych zawartych w zbiorze, kategoria osób, których dane dotyczą i źródła informacji
Rejestr zawiera nagrania z monitoringu wizyjnego osób przemieszczających się
(w tym pracowników) na terenie monitorowanym przez Viking Malt Sp. z o.o.
Materiał wideo jest rejestrowany przez kamery umieszczone w pomieszczeniach
i na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.
Oprócz obrazu zawierającego wizerunek osoby, ewentualnie markę samochodu
i numer rejestracyjny, w rejestrze zapisywane są także daty i godziny zdarzeń.
Poza nagraniami z monitoringu wizyjnego stosowanego przez Viking Malt
Sp. z o.o., nie ma innych zewnętrznych, regularnych źródeł informacji zawieranych
w zbiorze.
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Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych zawartych w zbiorze danych dot. monitoringu
wizyjnego są podmioty świadczące usługi na rzecz Viking Malt Sp. z o.o.,
w szczególności:
• firmy ochroniarskie;
• firmy dostarczające i konserwujące monitoring wizyjny;
• Kancelarie prawne.
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Regularne ujawnianie lub przesyłanie danych poza UE lub EOG
Dane osobowe nie są udostępniane państwom trzecim i organizacjom
międzynarodowym. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom policji w
celu prowadzenia dochodzenia w sprawach karnych lub na zobowiązanie sądów
powszechnych w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego w danej
sprawie.
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Czas przechowywania danych
Zasadniczo dane są przetwarzane są przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu
dane są automatycznie usuwane.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub Viking Malt Sp. z o.o. powzięła wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, powyższy termin ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
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Prawa osoby, której dane dotyczą
• Prawo do wglądu w dane i żądania korekty danych.
Osoba, które dane dotyczą ma prawo do sprawdzenia danych zapisanych na jej
temat w zbiorze osób oraz prawo do żądania poprawienia i usunięcia
nieprawidłowych informacji. Wnioski dotyczące tej sprawy należy składać na
piśmie przy użyciu danych kontaktowych, o których mowa w sekcji 2.
•

Inne prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osoba, której dane
dotyczą (od dnia 25 maja 2018 r.) ma prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania danych
osobowych i złożyć skargę dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, może żądać ich usunięcia na zasadach
wskazanych w art. 17 RODO w szczególności jeśli, nie są już one niezbędne do
celów wskazanych w sekcji 4 lub nie zostały usunięte po upływie czasu, o którym
mowa w sekcji 8.
10 Zasady ochrony zbioru
Zbiór jest przechowywany w zamykanym pomieszczeniu i jest chroniony hasłem.
Dostęp do zbioru mają pracownicy firmy ochroniarskiej, jak również firm
dostarczających i konserwujących monitoring wizyjny, które świadczą usługi na
rzecz Viking Malt Sp. z o.o., oraz wyznaczone osoby, które mogą to robić tylko
w zakresie wypełniania swoich obowiązków.

