
 

 
 

KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

 
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 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) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Germania Mint Sp. z o.o. z siedzibą  pod adresem: 

Al. Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra; e-mail: rodo@germaniamint.com; 
2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: 

rodo@germaniamint.com; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 

i mienia oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi ochrony, 
podmiotom publicznym i służbom interwencyjnym, jeżeli wynikać to będzie z obowiązujących 
przepisów prawa, a także Spółkom Grupy, z którymi wspólnie przetwarzamy dane osobowe 
na podstawie umowy o współadministrowaniu danymi zgodnie z art. 26 RODO. 

5. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, 
a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Miejsca objęte monitoringiem dotyczą wyłącznie terenów należących do Administratora. Kamery 
rejestrujące obraz zainstalowane są w pomieszczeniach i biurach oraz na budynkach. 

9. Monitoring obejmuje również stołówkę oraz szatnię z wyłączeniem miejsc do przebierania się i jest 
realizowany z zachowaniem zasady nienaruszenia godności oraz innych dóbr osobistych 
przebywających tam osób z zastosowaniem technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających 
w tych pomieszczeniach osób. 

10. Monitoring nie obejmuje toalet oraz pryszniców. 


