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W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości procesów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych chcielibyśmy poinformować, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bytowie, 77-100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1. 

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@wodabytow.pl lub listownie na adres siedziby Spółki. 

Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora na podstawie 

art 6 ust.1 lit. f  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych 

osobowych jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, 

w tym bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie 

monitoringu obejmują nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem 

osoby fizycznej, numer rejestracyjny pojazdu. 

Miejsca monitorowane zostały oznaczone a monitoring wizyjny obejmuje teren siedziby Wodociągów 

Miejskich Bytów Sp. z o.o. przy ul. A. Mickiewicza 1. 

Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione służbom porządkowym, a także sądom 

powszechnym lub organom publicznym, jako dowód w sprawie. 

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpieczają zdarzenia zarejestrowane 

przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi mogą zagrażać bezpieczeństwu, niszczeniu 

i kradzieży mienia. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny 

odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu 

wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego 

zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) 

maksymalnie do 60 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na 

podstawie przepisu prawa. 

Posiada Pani/ Pan przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych 

przypadkach, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile 

wynika to z przepisów prawa. 

Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych osobowych. 

Przetwarzane danych za pomocą monitoringu wizyjnego nie podlega zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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