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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zapisach z monitoringu wizyjnego jest  

KAZStudio S.A. (dalej: Administrator lub My) z siedzibą w Gdyni przy ul. Gołębiej 9 , NIP: 6772378747. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z 

nami pod adresem: studio@trefl.com  

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE. 

Monitoring stosujemy w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Przetwarzanie 

danych w wymienionych celach leży w prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Dane osobowe 

są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 (dalej: RODO). Zapisy z monitoringu przechowujemy maksymalnie przez okres 3 

miesięcy. 

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I CZY PRZEKAZUJEMY JE DO PAŃSTW TRZECICH. 

Dostęp do danych uzyskują serwisanci systemu. Nie przekazujemy danych do Państw Trzecich ani 

organizacji międzynarodowych. 

Z JAKICH PRAW MOŻE SKORZYSTAĆ KAŻDA OSOBA, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAŁ UTRWALONY W 

ZAPISACH MONITORINGU WIZYJNEGO. 

Każda osoba może wystąpić do Administratora z żądaniem wykonania praw z art. 15 – 22  RODO tj. 

prawa uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania. Ponadto może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora lub złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Żądania, o których mowa powyżej należy przesyłać na adres email: studio@trefl.com  

Administrator udziela odpowiedzi na żądanie w ciągu 1. miesiąca od otrzymania żądania, a jeżeli 

żądanie wymaga podjęcia skomplikowanych działań – w ciągu kolejnych 2. miesięcy. Warunkiem 

udzielenia odpowiedzi jest potwierdzenie tożsamości osoby, która zgłosiła się z żądaniem. 

Administrator może odmówić wykonania praw, o których mowa powyżej,  jeżeli ograniczenia 

wykonania praw wynikają z obowiązujących przepisów prawa, lub wykonanie prawa jest niemożliwie 
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z uwagi na obiektywnie istniejące ograniczenia techniczne lub technologiczne, na które Administrator 

nie ma wpływu. 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale brak akceptacji dla nagrywania wizerunku w naszym 

systemie monitoringu może być wyrażony jedynie poprzez rezygnację z wejścia na teren obiektu. 

 

CZY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODEJMUJEMY DECYZJĘ W SPOSÓB 

ZAUTOMATYZOWANY. 

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych osobowych. 

 

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ Z ADMINISTATOREM. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się 

kontaktować z Administratorem: 

• osobiście lub korespondencyjnie pod adresem Administratora. 

• Drogą korespondencji elektronicznej: studio@trefl.com 

 

INFORMUJEMY, ŻE KOPIE NAGRAŃ OBRAZU Z MONITORINGU WIZYJNEGO SĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZNIE 

NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM 

POSTĘPOWANIEM. 
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