
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(monitoring wewnętrzny) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest: 

Prezes Zarządu "Mareckie Inwestycje Miejskie" Sp. z o .o., mający siedzibę w 
Markach (05-270), przy ul. Wspólnej 40. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / 
Pan skontaktować poprzez email: iod@mareckieinwestycje.pl, lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której 
jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora. 

Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w celu ochrony mienia,  zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. Źródłem danych są 
zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą 
przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

ODBIORCY DANYCH 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, 
służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom 
sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz 
innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 
jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania 

opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej 
modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 
innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub 
faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których 
dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 

PRZEKAZANIE 
DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

nie dotyczy 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

30 dni 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(monitoring wewnętrzny) 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. 
Stawki  2,  zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu 
nadzorczego w kraju członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane pochodzą z kamer wewnętrznego monitoringu. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi 
administratorowi osiągnięcie celu przetwarzania.  

INFORMACJA O 
PROFILOWANIU I 
PRZETWARZANIU W 
SPOSÓB 
ZAUTOMATYZOWANY 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą poddawane profilowaniu. 

 


