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KLAUZULA INFORMACYJNA 
MONITORING WIZYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
RODO − informujemy, że: 

 

Ad m in is t ra to r  Dan yc h  Osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Integrale IT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Winogrady 18A, 61-663 Poznań. 

 

Kon tak t  

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc: 

• na adres e-mail: rodo@integraleit.pl, 

• na adres pocztowy: Integrale IT Sp. z o.o. ul. Winogrady 18A, 61-663 Poznań. 

 

Ce le  i  pods tawa  p rawn a  p rze twa rzan ia  dan ych  osobow ych  

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie siedziby Integrale IT Sp. z o.o. przy ulicy Winogrady 18A w 
Poznaniu (Obiekt) oraz mienia znajdującego się na terenie Obiektu, a także zapewnienie 
ochrony oraz bezpieczeństwa informacji Administratora danych osobowych. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. F RODO. 

 

Zak res  p rze tw a rzan ych  dan ych  

Wejście na teren Obiektu lub przebywanie w jego bezpośrednim sąsiedztwie powoduje 
objęcie system monitoringu wizyjnego i w związku z tym przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie podanym poniżej. 

Przetwarzaniu podlega wizerunek, postawa, zachowanie osób przebywających na terenie 
lub w bezpośrednim otoczeniu Obiektu. 

 

Ok res  p rze tw arza n ia  

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 90 
dni.  
W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organów, o których mowa wyżej, w 
szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z 
naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest 
zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny. 
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Odb io rc y  dan ych  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także, 
gdy zajdzie taka potrzeba sądy, organy administracji publicznej, urzędy oraz instytucje 
państwowe i samorządowe, komornicy oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora 
usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, biura 
rachunkowe, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy, podmioty świadczące 
usługi związane z ochroną mienia. 

 

P raw a  z wiąz ane  z  p rze tw arz an iem  dan ych  o sobow ych  

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do przenoszenia danych; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych 

na adres mailowy rodo@integraleit.pl lub pisząc na adres podany na wstępie. 

 

P raw o d o  wn ies ien ia  sp rze c iwu  wobe c  p rze tw arz an ia  d an ych  

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
gdy: 

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się 
Państwo znaleźli, 

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
w tym są profilowane dla tego celu. 

 

Dod atk owe  in fo rmac je  

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (przez 
profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 
przemieszczania się). 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

Zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami 
zapewniającymi obsługę i serwis sprzętu i oprogramowania, w tym w zakresie monitoringu 
wizyjnego. 


