
 

 

Klauzula informacyjna  
dot. przetwarzania danych osobowych  

w ramach funkcjonującego w MPWiK monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016) informujemy, że: 

Administrator, dane 

kontaktowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Łasku. 

Kontakt z administratorem: 

1) Osobiście: w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o. o w Łasku, ul. Tylna 9 , 98-100 Łask. 

2) Telefonicznie: (43) 675 51 43. 

3) Pisemnie: na adres pocztowy Przedsiębiorstwa  lub na adres poczty 

elektronicznej: mpwik@mpwik-lask.pl  

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Łasku został 

wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mpwik-lask.pl 

Cele przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane w ramach funkcjonującego monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o  w Łasku w celach: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników; 

b) ochrony mienia. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia (RODO), w związku z art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku - Kodeks pracy. 

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego 

są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 30 dni. Czas 

przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. 

Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.  

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, 

przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna 

do tego typu działań, 

Przetwarzanie Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu 

powierzamy podmiotowi obsługującemu nam system, przy czym zakres 

przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją 

zadań w tym systemie, takich jak, obsługa, naprawa, konserwacja i odbywa się na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o  w Łasku macie 

Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 



 

 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy 

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby 

te sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o. o  w Łasku nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 

interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) prawo do przenoszenia danych  

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji, w tym 

profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


