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Wyznaczenie Opis 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora  
 

PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowy Tomyśl 
Tel.: +48 61 443 55 00 

pxcw@phoenixcontact.com 
Dane kontaktowe  
inspektora ochrony danych  
 

iod-pxcw@phoenixcontact.com 

Cele przetwarzania, do których przeznaczone 
są dane osobowe 

Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Organizacji oraz 
ze względu na konieczność ochrony mienia Organizacji. Dotyczy:  
Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowym Tomyślu  
(z oddziałami).   

Podstawa prawna przetwarzania danych  
 

Art. 6 ust.1 (f) RODO  
(uzasadnione interesy administratora danych)  
 
oraz na podstawie:  
art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy 
 

Opis zakresu przetwarzania danych  Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez 
dźwięku). 
 
Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 
 - budynki Organizacji (wejście/wyjście z Firmy, korytarze, klatki 
schodowe, wyznaczone obszary hal produkcyjnych i 
magazynowych), 
 - obszar wokół Organizacji (wybrane chodniki, drogi 
komunikacyjne i parkingi). 
 
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, 
 
Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez 
monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do 
Kierownika jednostki. 
 
Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego mogą zostać 
udostępnione tylko organom prowadzącym postępowanie w 
sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, 
sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Administrator danych zastosował odpowiednie media 
informujące osoby przebywające w obszarze objętym rejestracji 
obrazu. 
 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych  
 

Pracownicy Administratora, goście. 
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Wyznaczenie Opis 

Źródło (pochodzenie) danych  
 

Rejestracja cyfrowego obrazu postaci w przestrzeni publicznej 
Organizacji. 
 

Odbiorca (kategorie) danych  W ramach administrowania systemem monitoringu pracownicy 
firm z grupy Phoenix Contact mają dostęp do tych danych.   
 
Dostawcy usług, zapewniający nam wsparcie w administrowaniu 
i poprawnym funkcjonowaniu, analiz systemu monitoringu 
również mogą mieć dostęp do Państwa danych. Usługodawcy ci 
są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o 
ochronie danych (umowa o powierzeniu przetwarzania danych i 
umowa NDA) do niewykorzystywania tych danych do własnych 
celów. 
 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej oraz 
związane z tym zabezpieczenia mające na 
celu ochronę danych   
 

Nie przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich.  

Okres przechowywania danych  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. 
 

Na wniosek organów prowadzących postępowania np. Policja 
odpowiednie nagrania są  archiwizowane na czas trwania 
roszczenia. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą 

• do dostępu 

• w celu poprawienia, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych  

• do wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych  

• do przenoszenia danych 
 

Jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, to przysługują 
Państwu następujące prawa: Prawo dostępu do 
przechowywanych przez nas danych, ich poprawiania, usuwania, 
ograniczania ich przetwarzania lub prawo do sprzeciwienia się ich 
przetwarzaniu, jak również możliwość przenoszenia danych.  
 
 

Prawo do złożenia skargi 
 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych jest niezgodne z prawem, to mają Państwo prawo do 
złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony 
danych. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / 
profilowanie 
 

Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani 
spersonalizowanego profilowania na podstawie zebranych 
danych.  

 

Aktualizacja: Styczeń 2020 

 


