KLAUZULA INFORMACYJNA MKS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU
(monitoring wizyjny – zajezdnia MKS, ul. Moniuszki 12)
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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119,
s. 1), zwanego dalej „RODO” Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. (dalej MKS)
o informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Komunikacja Samochodowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Moniuszki 12.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na
adres: iod@mks-mielec.pl lub nr tel. 17 58 31 669
3. MKS informuje, iż monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek administracyjno–
warsztatowy MKS (korytarz dolny, korytarz górny prowadzący do COK ), budynek hali
warsztatowej MKS, a także teren zewnętrzny wokół budynków, plac manewrowy, parking,
ciągi komunikacyjne na zewnątrz, stacja tankowania gazem ziemnym (zwane łącznie
terenem Administratora).
4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, takie jak - wizerunek zarejestrowany w obszarze
objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na
zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie Administratora, a także
ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi.
Dane osobowe w formie nagrania z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 30 dni.
W przypadku, w którym zebrane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin powyższy może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.
5. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przebywania na terenie
Administratora.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- podmioty zewnętrzne, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych objętych monitoringiem, zwłaszcza podmioty świadczące usługi w zakresie
serwisu i napraw monitoringu wizyjnego i ochrony fizycznej (takie podmioty przetwarzają
dane zgodnie z ustalonym przez nas zakresem i zgodnie z naszymi poleceniami),
- inne podmioty, którym jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani udostępnić dane na
podstawie przepisów prawa.
7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa: prawo do dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do
przeniesienia danych - wszystkie powyższe uprawnienia przysługują wyłącznie w przypadkach
i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją
wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Państwa dane nie będą przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych ani profilowane.

