
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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 z dnia 4 maja 2016 roku),  dalej RODO, informujemy: 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna  70,  
00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator. 
 
II. DANE DO KONTAKTU 

 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem email: 
dane.osobowe@gobarto.pl. 

 
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 
klientów Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO). 
 
IV. ZAKRES PRZETWARZANIA  

 
Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. 
Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia magazynowe, parking, ciągi 
komunikacyjne, pomieszczenie kasowe oraz kluczowe pomieszczenia. 

 
 

V. ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: 
 
a) przetwarzającym dane w imieniu GOBARTO, czyli np. podmiotom realizującym usługi 

serwisowania urządzeń telewizji przemysłowej; 
b) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 

 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
 
Nagrania pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 3 miesiące licząc od 
dnia ich zarejestrowania.  
 
VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki 

sposób i w jakim celu przetwarzamy; 
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne; 
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w 

przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych; 
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich 

przechowywania;  



 

 
 
 

e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 
wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż 
przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

VIII. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ. 

 
Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 
 
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 
 
 
 


