KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM
NA TERENIE ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W HRYNIEWICZACH ORAZ ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU
1) Teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku objęty jest monitoringiem
wizyjnym.
2) Administratorem danych osobowych utrwalonych na monitoringu wizyjnym terenu
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Białymstoku jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo –
Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 –
110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000097008 („Administrator”).
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba utrwalona na
monitoringu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 2)
lub w siedzibie Spółki przy ul. Kamiennej 17 w Białymstoku.
4) Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku z niemożnością
identyfikacji osoby monitorowanej przez Administratora. Ponadto jako Spółka
zarządzająca ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku jesteśmy zobowiązani do
prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania
odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach.
5) Zapisy z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom
Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczających
i utrzymującym infrastrukturę IT Administratora oraz podmiotom i osobom świadczącym
usługi ochrony mienia i osób Administratora.
6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych pobranych
w związku z monitoringiem wizyjnym jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających
na terenie ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku. Ponadto podstawą prawną
przetwarzania danych osób fizycznych w związku z monitoringiem wizyjnym jest
obowiązek prawny nałożony na Administratora na podstawie art. 25 ust. 6a) ustawy o
odpadach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
7) Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą do 30 dni a następnie są
nadpisywane kolejnymi nagraniami.
8) Osoba utrwalona na monitoringu wizyjnym ma prawo żądania dostępu do jej danych
osobowych, , żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z
zasadami i ograniczeniami określonymi w art. 15-21 RODO. W celu realizacji ww.
uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
9) Osoba utrwalona na monitoringu wizyjnym ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

