Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO)
dot. monitoringu wizyjnego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1)
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19 (GPW S.A.).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes
administratora, tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia; wykorzystanie monitoringu służy również do
monitorowania pomieszczeń/obiektów przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora nie dłużej niż 14 dni. Okres może ulec zmianie w przypadku
dochodzenia roszczeń lub jako dowód w sprawie.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Adres e-mail inspektora ochrony danych: iodo@gpw.katowice.pl, prosimy o kontakt w każdej sprawie dot. Pani/Pana danych
osobowych. Ponadto, szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych są dostępne na stronie www:
https://www.gpw.katowice.pl/rodo.php
Odbiorcami danych z monitoringu są podmioty zapewniające ochronę fizyczną dla GPW S.A., dodatkowo mogą to być inne
instytucje/podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wstęp w oznaczony obszar działania kamer systemu monitoringu oznacza rejestrację danych w zakresie: zapisu obrazu wraz
z czasem i datą zapisu.
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