
INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM  

NA TERENIE Spółki BESKID ŻYWIEC 

 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu  

ul. Kabaty 2. 

2. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary w i przy budynkach, 

w którym usługi świadczy BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy  

ul. Kabaty 2 oraz ul. Bracka 51 takich jak: ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków, ciągi 

komunikacyjne wokół budynków, parkingi, plac oraz teren sortowni przy  

ul. Kabaty 2, teren składowiska, schroniska dla bezdomnych zwierząt, miejsce przeładunkowe 

PSZOK, plac ul. Bracka 51, teren warsztatów.  

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Kabaty 2. 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku 

publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

c) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na 

podstawie odrębnych przepisów lub pisemnego wniosku, 

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 

e) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu  

z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania za pomocą kamer przez 

okres do 2 tygodni w BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., a w przypadku, gdy nagranie jest lub może 

być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania; 

f) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

g) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 


