„Stosownie do postanowień 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), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej jako
„Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:
1.
2.

3.
4.

Sklepy Kamrat są objęte systemem monitoringu wizyjnego za pomocą zainstalowanych w nich kamer.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Starczewski, z siedzibą w Szczecinie ul.
Źródlana 6, 71-052 Szczecin, nr NIP 9551997212, nr REGON 812674075, zwany dalej
„Administratorem”.
Dane jakie przetwarzamy (gromadzimy) obejmują zapis obrazu zachowań oraz wizerunku wszelkich
osób przebywających na terenie sklepu.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•
•
•
•
•
•

5.

6.
•

•
•

7.

zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w sklepie osób oraz ochrony znajdującego się w tym
sklepie mienia,
kontroli prawidłowości realizacji umów z Administratorem, stroną trzecią oraz z Państwem przez
podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę,
ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia oraz obrony wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem:
bezpieczeństwa przebywających w sklepie osób oraz
ochrony znajdującego się w tym sklepie mienia, w tym jego kradzieżą, przywłaszczeniem lub
zniszczeniem,
zasad realizacji umów z Administratorem, stroną trzecią oraz z Państwem przez podmioty/osoby
świadczące w sklepie usługi lub pracę;

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora lub przez stronę trzecią - zgodnie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO, tj.
zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w sklepie osób oraz ochrony znajdującego się w tym
sklepie mienia, a także kontroli prawidłowości realizacji umów z Administratorem, stroną trzecią oraz z
Państwem przez podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę oraz potrzeba (fakt, iż jest to
niezbędne do) ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia oraz obrony wszelkich związanych z tym
roszczeń,
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę – w celu realizacji ich prawnie uzasadnionych
interesów - zgodnie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO, tj. w celu ustalenia, zabezpieczenia,
dochodzenia oraz obrony ich roszczeń,
podmioty świadczące dla Administratora usługi wsparcia IT oraz dostarczające mu oprogramowanie
informatyczne, a także kancelarie prawne prowadzące obsługę prawną Administratora,
podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora okres
niezbędny dla realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak aniżeli przez okres 3
miesięcy/ 30 dni od dnia nagrania, a jeżeli z informacji uzyskanych przez Administratora wynikać
będzie, że są lub mogą stanowić dowód roszczeń w postępowaniu prowadzonym przez organy władzy
publicznej, nie dłużej aniżeli do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, lub
przedawnienia tych roszczeń, w zależności od tego który z tych terminów upływa później. Po upływie

zaś wspomnianych wyżej okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające
Państwa dane osobowe podlegać będą zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
8. Posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
9. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu Państwa danych osobowych;
11. Państwa dane osobowe zabezpieczone będą przed niepowołanym dostępem osób trzecich, a dostęp do
nośników i aplikacji zawierających te dane osobowe posiadać będą tylko uprawnione osoby i tylko w
zakresie niezbędnym dla realizacji celów dla których zostały one zebrane. Administrator stosuje
zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie Pana/Pani danych osobowych
przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką,
ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich;
12. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem pisemnie na adres: ul. Źródlana 6, 71-052 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej:
kamrat_biuro@mediastar.info.pl”

Michał Starczewski

