
 

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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 - informuję, iż: 

1. Administratorem danych jest PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Celna 5, 64-
300 Nowy Tomyśl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem – iod-pxcw@phoenixcontact.com 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. ul. 
Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl  

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 
- budynki Phoenix (wejście/wyjście z Firmy, korytarze, klatki schodowe, wyznaczone obszary 
hal produkcyjnych i magazynowych), 
- obszar wokół Firmy (wybrane chodniki, drogi komunikacyjne i parkingi). 

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na 
rejestratorze danych i są dostępne do 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie 
nadpisywane. 

6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 
7. Firma zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają 

bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób przebywających na jej terenie, niszczeniu i kradzieży 
mienia dla celów dowodowych: 
a) na wniosek osób trzecich, 
b) na wniosek organów prowadzących postępowania, 
c) na wniosek Kierownika jednostki, 

8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się 
na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. 

9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym 
postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które 
działają na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz ze względu na konieczność ochrony mienia jednostki odbywa się na podstawie art.22² § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r 
PE i Rady (zwanego RODO). 

11. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA 
Sp. z o.o. ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo sprzeciwu lub ograniczenia. 

12. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy wynikające z RODO. 

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, 
integralność. 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, 
oraz organizacjom międzynarodowym. 


