
INFORMACJA ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Kancelaria Zdebski Sp. z o.o. z siedzibą w 
Skoczowie przy ul. Stalmacha 43B („Spółka”), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 
przebywających na jej terenie i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę na podstawie prawnie uzasadnionego 
Administratora danych i obejmuje teren siedziby przy ul. Stalmacha 43B wraz z terenem 
wokół siedziby. 
Pomieszczenia i teren monitorowany są w sposób widoczny i czytelny oznakowane za 
pomocą odpowiednich znaków graficznych. 

Ponadto, informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Zdebski Sp. z o.o. z siedzibą w 
Skoczowie przy ul. Stalmacha 43B, tel.:  33/853 14 90, e-mail: biuro@zdebski.pl. 

• Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki, którym jest 
realizacja celów wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

• Dane osobowe zgromadzone przy użyciu monitoringu będą przechowywane przez 
okres nieprzekraczający 3 miesięcy (z wyłączeniem przypadków w których nagrania 
obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do 
czasu prawomocnego zakończenia postepowania). 

• Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych w postaci wizerunku, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Twoje prawo do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach 
takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu 
lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione 
przepisami prawa. 

• W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych 
będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektora 
Ochrony Danych: iod@zdebski.pl 

• Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione do uzyskania  danych na podstawie 
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, podmioty świadczące usługi 
ochrony osób i mienia bądź wsparcia technicznego dla systemu monitoringu 
wizyjnego w którym przechowywane są dane osobowe. 

• Dodatkowo, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało 
naruszone, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wstępu i przebywania na 
terenie Spółki. 

 

 


