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BEZPŁATNE SZKOLENIE RODO 
Z KRYPTOS72 

 KLAUZULA INFORMACYJNA  
NT. MONITORINGU – ZGODNIE Z RODO 

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest 

…………………………….. 

2. Siedziba administratora znajduje się w ……………………………… 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 

pisemnie na adres siedziby. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych 

umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i 

mienia oraz informacji prawnie chronionych. 

5. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych. 

6. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane przez 

okres nieprzekraczający 30 dni, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Dane osobowe mogą być udostępniane: 

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,  

2) ograniczenia przetwarzania, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych 

będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich 

dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub 

obroną roszczeń. 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Materiał udostępniony bezpłatnie w ramach akcji wspierającej administratorów danych osobowych, 

prowadzonych przez Grupę Roboczą ds. RODO, działającą przy Kryptos72 Sp. z o.o. Więcej informacji 

i materiałów, dostępnych jest tutaj: szkolenie rodo. 

https://blog.kryptos72.com/
https://blog.kryptos72.com/rodo/szkolenie-rodo/

