
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Z SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w systemie monitoringu wizyjnego w HOME INVEST GROUP SP. Z O.O., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa.  

Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest HOME INVEST 

GROUP SP. Z O.O., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa.  

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub 

wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: prawny@homeinvest.pl  

Podstawa prawna przetwarzania danych:  

Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze objętym 

monitoringiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

administratora. 

Odbiorcy danych osobowych:  

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy 

Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym 

Pracownikom. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek 

złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym 

postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Okres przetwarzania danych osobowych:  

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.   

Obowiązek podania danych osobowych:  

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego 

monitoringiem. 

Przysługujące prawa: 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ograniczenia przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi: 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą  profilowane.  
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