
                                
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 

Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z                
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO 
informujemy: 
 

1. Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest   Rawskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10J 
NIP: 835-14-79-966,  REGON: 750724540,  KRS: 0000012236, zwany dalej: 
„Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Rawskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10J,  
lub telefonując pod numer: +48 46 814-26-70   

3. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora. 

4. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu: 
a. ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie firmy,  

ograniczenia dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych co   jest   
naszym   prawnie   uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b. w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek 
prawnej   potrzeby   wykazania   faktów,   co   jest   naszym   prawnie   uzasadnionym 
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 
powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres do 30 dni. Przetwarzanie 
danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: teren zewnętrzny – 
wejście do Przedsiębiorstwa.  

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 
Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
 


