
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w zw. ze stosowanym monitoringiem wizyjnym 

(zewnętrznym i wewnętrznym) działki i budynku przy ul. Nowej 32 w Inowrocławiu (zwanych dalej 

łącznie: „Nieruchomością”) 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego monitoringu 

Nieruchomości jest CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska siedzibą w Inowrocławiu (88-

100) przy ul. Nowej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024724, NIP 556-080-14-07, REGON 000437346 (zwana 

dalej: „Administratorem”).  

Dane kontaktowe Administratora:  

1) Numer telefonu: 523535620  

2) Adres email: sekretariat@osmcuiavia.pl 

2. Celem przetwarzania danych osobowych poprzez stosowany monitoring jest zapewnienie 

bezpieczeństwa na terenie Nieruchomości osób, mienia (np. przed kradzieżą, pożarem) oraz 

żywności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*).   

3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony ważny interes Administratora polegający 

na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie Nieruchomości osób, mienia oraz żywności 

produkowanej w Zakładzie znajdującym się na terenie Nieruchomości. 

4. Odbiorcą powierzanych danych osobowych jest firma ochroniarska, firma zajmująca się 

obsługą techniczną systemu monitoringu oraz organ, przed którym toczy się postępowanie 

związane z nagraniem. 

5. Dostęp do nagrań z monitoringu mają upoważnieni pracownicy Administratora. 

6. Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 14 dni. Po upływie wskazanego terminu 

dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w 

jakimkolwiek postępowaniu przed organami – wówczas nagranie będzie przechowywane przez 

czas niezbędny do celów takiego postępowana.  

7. Każda osoba nagrywana ma prawo żądania od Administratora: 

1) dostępu do nagrania, które jej dotyczy,  

2) usunięcia lub sprostowania nagrania, które jej dotyczy,  

3) ograniczenia przetwarzania nagrania, które jej dotyczy, 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania, które 

jej dotyczy. 

8. Stosowany monitoring służy wyłącznie realizacji bezpieczeństwa na terenie Nieruchomości 

osób, mienia i żywności.  

9. Każda nagrana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w 

Rozporządzeniu*. 

10. Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.  

 
*Rozporządzenie 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1); tekst rozporządzenia 

dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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