
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - monitoring 
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych zwane dalej RODO), informujmy że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka JOT-Ł Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-129) przy ul. 

Żmigrodzkiej 249 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000403062, NIP:8952009372 (dalej 
zwana ADMINISTRATOREM). 

2) Jako ADMINISTRATOR nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących 
danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email RODO@JOT-L.PL, lub telefonicznie +48 713 955 955. 

3) Pani/Pana dane osobowe (zwane dalej DANE OSOBOWE) będą przetwarzane w zakresie wizerunku. Wynika to ze stosowania 
na terenie obiektów ADMINISTRATORA systemów do monitoringu wizyjnego. System monitoringu ma na celu, ochronę 
mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, a także wyjaśniania niezgodności przy przyjęciu i wydaniu towaru. Podczas 
wykonywania celu przez ADMINISTRATORA, Pani/Pana wizerunek może zostać utrwalony przy pomocy systemu 
monitoringu. Pozostaje to w zgodzie z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). 

4) Odbiorcą Pani/Pana DANYCH OSOBOWYCH będą: 
▪ instytucje upoważnione na mocy prawa, 
▪ podmioty przetwarzające DANE OSOBOWE na zlecenie ADMINISTRATORA m.in podmioty świadczące usługi ochrony, 

informatyczne oraz obsługi systemów informatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na 
podstawie umowy z ADMINISTRATOREM, 

5) Pani/Pana DANE OSOBOWE nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6) Pani/Pana DANE OSOBOWE będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy. 
7) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ADMINISTRATORA dostępu do DANYCH OSOBOWYCH, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia 
DANYCH OSOBOWYCH, także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, dotyczącej przetwarzania przez 
ADMINISTRATORA Pani/Pana DANYCH OSOBOWYCH, to do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana DANYCH OSOBOWYCH jest: 
 

Dobrowolne,  przy czym niezbędne w celu wstępu na teren obiektu. 
 
9) Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani ADMINISTRATOR nie będzie wobec Pani/Pana podejmował zautomatyzowanych 

decyzji. 
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