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KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY W TAPPOL SP. Z O.O. 
 
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, dalej zwane RODO) informujemy: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAPPOL Sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki,  

KRS: 0000276191, zwana dalej „Tappol”. Można kontaktować się z nami: listownie, osobiście ul. Słonawy 33A, 

64-600 Oborniki, telefonicznie: +48 61 22 73 000, e-mail: sekretariat[at]3c-tappol.pl.  

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Tappol, w tym realizacji praw, 

mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Słonawy 33A, 64-600 

Oborniki lub poprzez e-mail: ideo[at]3c-tappol.pl     

  

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich; ochrony mienia; kontroli produkcji na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Tappol;  ochrony mienia w 

obszarze objętym monitoringiem; kontroli produkcji. 

 

3. System monitoringu wizyjnego obejmuje swoim zasięgiem: 

a) budynek administracyjno-produkcyjny TAPPOL Sp. z o.o. zlokalizowany w Słonawach 33A; 64-600 Oborniki 

b) budynek sklepu mebli tapicerowanych TAPPOL Sp. z o.o. zlokalizowany w Słonawach 33A; 64-600 Oborniki 

c) teren wokół budynku administracyjno-produkcyjnego TAPPOL Sp. z o.o. zlokalizowany w Słonawach 33A, 

64-600 Oborniki w tym parking wewnętrzny i zewnętrzny; 

d) zakład Zielonagóra k.Obrzycka, ul. Stobnicka 17, 64-520 Obrzycko; 

e) zakład Karpicko, ul. Podgórna 16, 64-200 Karpicko; 

f) zakład Wągrowiec, ul. Kcyńska 43,  62-100 Wągrowiec. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą podmioty z którymi 

Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu 

wizyjnego; podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora 

przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych; podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych:  

• osoby upoważnione przez administratora; 

• osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele; 
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• organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podst. przepisów prawa; 

• odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem. 

 

5. Okres przechowywania danych 

Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego będą: 

a) przechowywane przez okres 28 dni od ich nagrania; 

b) w przypadku, w którym nagrania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępo-

waniu prowadzonym na podstawie prawa, lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić 

dowód w postępowaniu, dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu dochodzenia roszczeń 

przez Administratora lub ochrony przed roszczeniami, a po wszczęciu postępowania – do czasu pra-

womocnego zakończenia tego postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od 

nowych terminów powstałych w wyniku postępowania. 

c) po upływie okresu przechowywania nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 

6. Prawa osób objętych monitoringiem: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, 

czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu; prawo do informacji o 

objęciu osoby monitoringiem wizyjnym; w uzasadnionych przypadkach prawo dostępu do swoich nagrań oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy 

odrębne stanowią inaczej; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach; prawo żądania 

usunięcia danych jej dotyczących, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie 

Administratora objętym monitoringiem wizyjnym. 

 

 
 

 


