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Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) dalej: RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu  

wizyjnego jest: VG-ORTH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Promiennej 51,                               

tel. 32 783 27 90, e-mail: multigips@multigips.pl   

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można się  

kontaktować. Dane IOD: Barbara Smędzik-Waligóra, tel. 32 783 27 60, e-mail  

waligora.barbara@multigips.pl   

3. Monitoring wizyjny obejmuje: wejście do siedziby spółki VG - ORTH sp. z o.o., hale produkcyjne               

i magazynowe, ciągi korytarzowe, teren wokół zakładu, drogi na terenie nieruchomości należącej 

do spółki VG-ORTH sp. z o.o.  Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub  

mienia, zapewnienia prawidłowości procesu produkcji oraz zapewnienia poufności informacji na 

podstawie art. 6 ust. 1 punkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym Administrator danych  

zobowiązany jest je przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom  

systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i doradczą przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie    

z poleceniami Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres nie-

przekraczający 21 dni od daty nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął  

wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania danych ulega  

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu przedawnienia  
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roszczeń. Po upływie okresu wskazanego w zdaniach poprzednich nagrania są usuwane lub  

nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.  

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec  

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jednocześnie 

informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (organ nadzorczy).  

VG-ORTH Polska Sp. z o.o. 

V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor 

mgr inż. Wacław Szmigiel 


