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Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. 

Szczawińska 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla   m. Łodzi-

Śródmieścia pod numerem KRS 0000002202, NIP 7320000726, REGON 470031686, adres e-mail 

pl.office@eurofoam.eu 

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym 

monitoringiem, czyli w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.  Stosowany przez nas 

monitoring obejmuje budynki biurowe, hale produkcyjne i magazynowe, parkingi oraz tereny 

przyległe.  

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom serwisującym instalację monitoringu, jeżeli 

okaże się to konieczne (jedynie w zakresie w jakim będzie to niezbędne) oraz instytucjom i osobom 

upoważnionym z mocy prawa. 

Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni, a po tym czasie w sytuacji 

ujawnienia przypadków naruszenia – do czasu niezbędnego do wyjaśnienia okoliczności takiego 

zdarzenia, chyba że dane te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa, w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowań, w których dane te są niezbędne.  

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.  

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany 

Administrator nie przekazuje i nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

Przysługuje Państwu prawo do: 

 dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych 

 przenoszenia Państwa danych osobowych  

 wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 

W razie gdybyśmy dopuścili się naruszenia przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 

 


