
Informacja o przetwarzaniu Twojego wizerunku w ramach monitoringu 

 

[Administrator danych osobowych] Administratorem danych osobowych przetwarzanych w 

ramach monitoringu wizyjnego jest Stanisław Opoka, działający pod firmą STANLAK Kompleksowe 

Naprawy Powypadkowe, Pomoc Drogowa 24H Stanisław Opoka, Librantowa 142, 33-300 Nowy 

Sącz, posiadający NIP: 7340029236 oraz REGON: 490024251. 

[Cele i podstawy przetwarzania] Objęcie terenu monitoringiem wynika z realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), a także wynika z art. 222 Kodeksu pracy i ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie objętym monitoringiem oraz 

ochronę mienia. 

[Kategorie danych, które przetwarzamy] W ramach monitoringu będziemy przetwarzać 

następujące kategorie Twoich danych: wizerunek. 

[Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe możemy udostępnić: 

• naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych 

systemów informatycznych; firmie zapewniającej działanie systemu monitoringu; 

• firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

• innym organom państwa i podmiotom wykonującym zadania państwa (np. prokuratura, 

Policja) – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia 

Twoich danych osobowych 

[Okres przechowywania danych] Dane z monitoringu przechowujemy przez okres 30 dni. 

[Przysługujące Ci prawa] 

Masz prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2 usunięcia danych: jeżeli Twoim 

zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać 

abyśmy je usunęli. 

• ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich 

danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z 



Tobą działań, jeżeli przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo 

są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego 

przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

• sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: musisz wtedy wskazać nam Twoją 

szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas 

przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 

celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są 

nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z 

prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego. 

Aby wykonać swoje prawa, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: 

biuro@stanlak.pl lub udać się do naszej placówki pod adresem: Librantowa 142, 33-300 Nowy 

Sącz. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zweryfikować, aby 

ustalić kim jesteś. 

 


