
Klauzula informacyjna RODO dla osób wchodzących w obszar monitoringu wizyjnego 

Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy (nie będących pracownikami Zakładu) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zakład Usług 

Wodnych i Komunalnych w Pilicy zwany dalej zakładem (42-436) z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 48,               

tel. (32) 673 52 31, e-mail: zuwik@zuwikpilica.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. (32) 673 52 31 lub adresem e-mail: 

iodo@zuwikpilica.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w (jednym lub kilku) poniższych celach: 

− dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na szkodę,  

− dla ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed roszczeniami. 

4. Monitoringiem całodobowym objęty jest teren zakładu oraz wokół zakładu a także ciągi komunikacyjne w 

budynku. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą 

kamer. Monitoring wizyjny jest prowadzony, w następujących lokalizacjach Zakładu: przy ulicy Żarnowieckiej 

nr 48 i 83 oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego                       

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi               

(np. dla zachowania bezpieczeństwa, ochrony mienia), 

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów (np. zachowanie bezpieczeństwa, ochrona mienia, dla ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami). 

6. Podanie danych osobowych nie jest objęte wymogiem ustawowym. Jednakże wejście w obszar monitorowany 

przez Zakład jest uznawane za wyrażenie zgody na monitorowanie i jednoznaczne z zawarciem umowy na 

pozyskanie danych osobowych przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy z systemu monitoringu. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa zezwolenia na wejście na teren Zakładu.   

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy a następnie zostaną nadpisane -                  

z wyjątkiem zapisów, które stanowić mogą materiał dowodowy w postępowaniu (w takim przypadku zapisy 

przechowywane będą do czasu prawomocnego zakończenia postępowania). 

9. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora                               

np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę prawą 

Administratora, obsługę BHP i p.poż. 

10. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO, w odrębnych przepisach prawa 

oraz możliwości technicznych systemu monitoringu wizyjnego. 

11. Osobie, której danej są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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