
KLAUZULA lNFORMACYJNA
w związku z prowadzeni€m monitoringu wizyjnego

Zgodnie zarL.13 ust, ,1 i ust. 2Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410

Ostrołęka. Nasze dane kontaktowe to: cieploostroleka@enerqa.pl , Energa Giepło Ostrołęka Sp. z o.o., ul. Celna 13,

07-410 Ostrołęka.

2) Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac się pod adresem e-mail: iod.cieoloostroleka@energa.pl lub

korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej.

3) Dane osobowe w postaci wizerunku przetwazane będą w celu realizacji uzasadnionych interesów ADO wiązących się
z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie i w obiektach uzytkowanych przez ADO, a w szczególności:
. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (pracowników, klientów, kontrahentów, gości), ochrony mienia ADo oraz

_ zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę;
o ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa;

. udzielania uprawnionym organom państwowym odpowiedzi na korespondencję związaną ze zdarzeniami

w monitorowanych obszarach ;

o udzielania uprawnionym organom państwowym odpowiedzi w toczących się postępowaniach dotyczących zdarzeń
w monitorowanych obszarach.

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 'l lit. f RODO, tj. w sytuacji gdy:

. realizowany jest uzasadniony interes ADo, popzez który rozumie się w szczególności ustalenie, dochodzenie lub

obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, ochronę osób i mienia poprzez prowadzenie monitoringu

wizyjnego.

5) 0dbiorcądanych osobowych mogązostac:
r organy i instytucje publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów

prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąiąz ządaniem, w oparciu o stosownąpodstawę
prawną

o ENERGA S,A. jako Społka Dominująca w Grupie Energa;
o zakład ubezpieczeń, z którym ADO ma podpisanąumowę ubezpieczeniową
. organizacje związkowe w zakresie obowiąujących przepisów prawa;

o podmiot} świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;

. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystpanych przez ADO;
o podmiotydostarczające korespondencję;
e podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji;
o podmioty świadczące usługi obsługi prawnej.

ADO może powierzyc Twoje dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego uecz na podstawie

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na

udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

6) Twoje dane osobowe nie będąprzekazywane do państw trzecich.

7) Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim sąone przetwarzane, tj. dane będąprzetwarzane
przez okres:
o w pĘpadku monitoringu, przez okres 28 dni;

o w odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów, dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych ;

. do czasu praŃomocnego zakończenia postępowań, w których przetwazane dane osobowe mogą byc lub będą
dowodem w sprawie.

8) lnformujemy o przysługującym prawie do:

r dostępu do swoich danych osobowych i ządania ich kopii (jezeli realizacja tego prawa nie naruszy praw innych osób);

. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające zarl. 17 ust. 3 RODO;

. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

o pź€noszenia danych;
. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Z uprawnień może skorzystac kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 1) lub z lOD (pkt 2).

9) lnformujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.


