KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA
W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
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, zwanym dalej RODO informujemy o zasadach, na jakich będzie się
odbywało przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez
monitoring:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu
wizyjnego (bez rejestracji dźwięku) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100), ul. Towarowa 9, zwanym dalej Spółką.
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest powołany przez nas Inspektor ochrony
danych osobowych (IOD). Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail:
elzbieta.bielecka@mpec.chelm.pl, tel. 82 565 34 51 do 53 wew. 411 lub pisząc na adres wskazany
powyżej.
Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Spółki zlokalizowany przy ul. Towarowej 9 w Chełmie
w celu: zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym
bezpieczeństwa pracowników), ochrony osób i mienia, a także ograniczenia dostępu do terenu
Spółki osób nieuprawnionych i niepożądanych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Spółki - art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
– Kodeks pracy.
Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego
obejmuje sylwetkę/postać osoby oraz numery rejestracyjne samochodów.
Miejsca monitorowane zostały oznaczone a monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty:
budynek Biurowy, Centralną Ciepłownię, Warsztat Mechaniczny, Magazyn, Warsztat
Samochodowy, Park Maszyn, Wagę samochodową oraz drogi wewnętrzne, place składowe,
ogrodzenie wraz z poszczególnymi bramami wjazdowymi.
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na
rejestratorze danych i są dostępne przez 21 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie
usuwane poprzez nadpisywanie.
W przypadku, w którym ewentualnie nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.
Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na
pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego
są udostępniane wyłącznie organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego
zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi
Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dostęp do danych z zapisu monitoringu posiada Szef Ochrony MPEC.
Posiada Pani/ Pan prawo do d o s t ę p u do swoich danych (nagrań) tylko w uzasadnionych
przypadkach, prawo do u s u n i ę c i a danych osobowych lub o g r a n i c z e n i a p r z e t w a r z a n i a
danych, prawo do w n i e s i e n i a s p r z e c i w u z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora danych.

Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego
udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (listownie: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa; przez elektroniczną
skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 01)
w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Spółki jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym
w niniejszej informacji. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia
do przebywania na terenie Spółki.
Informujemy również, że :
dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

