
 

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

WEEGREE SP. Z O.O. SP. K. 
UL. KRAKOWSKA 26/1, 45-018 OPOLE 

(KRS: 0000596197, NIP: 7543107303, REGON: 363541393) 
 

 

Klauzula dla osób objętych monitoringiem wizyjnym  

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), (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Weegree sp. z o.o. sp. k., ul. 

Krakowska 26/1, 45-018 Opole (KRS: 0000596197, NIP: 7543107303, REGON: 

363541393) 

2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych wszelkie prośby i zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: 

iod@weegree.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzeniem 

monitoringu wizyjnego oraz w celu dochodzenia roszczeń i realizując przepisy prawa, 

bazując na  art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firm serwisujących 

oprogramowanie i sprzęt IT, spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo z 

administratorem oraz innych podmiotów, gdy wynika to z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 

miesięcy od dnia nagrania, z tym, że termin ten ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa lub 

gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim 

postępowaniu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do nagrań, wyrażenia sprzeciwu, czasowego lub 

stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub zamazywania 

wizerunku czy też części obrazu nagrań.  

8. Prawnie uzasadnionym interesem ADO przy stosowaniu monitoringu wizyjnego jest  

zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich osób objętych 

monitoringiem, ochrona mienia,  zachowanie w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie 

profilowania. 

 


