Na podstawie 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
(Rozporządzenie Ogólne w sprawie ODO) informujemy, że na terenie placówek handlowych LECH
Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp. k. stosowany jest monitoring wizyjny.
Administratorem danych osobowych (wizerunek) jest LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Ignatki Osiedle, ul. Leśna 4, 16-001 Kleosin
Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu
oraz ochrony mienia administratora, pracowników i klientów.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie
bezpieczeństwa mienia, jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów
zarządzanych przez administratora.
Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu będą udostępniane jedynie podmiotom
świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać
każdorazowo przedłużony w przypadku zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób
lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych na okres wyjaśnienia sprawy lub zakończenia
odpowiednich postępowań albo przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.
Osobie której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Osobie tej przysługuje
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
Osobie której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z
brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

