
Klauzula informacyjna SKOK "WISLA" w zakresie wykorzystywania monitoringu wizyjnego 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” z siedzibą w Puławach, ul. Wróblewskiego 8a, zwana dalej 

Kasą. 

 

Kasa przetwarza dane osobowe z monitoringu wizyjnego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kasy 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Kasa uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w 

obrębie i otoczeniu siedziby i placówek Kasy, bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy 

zawodowej), oraz możliwość ewentualnego dochodzenia lub obrony skarg i roszczeń, a także stosowanie 

wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem i przeciwdziałania nadużyciom. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych zgromadzonych z wykorzystaniem 

monitoringu wizyjnego. 

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane z nagrań monitoringu wizyjnego 

mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym podmiotom 

odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego oraz konserwację systemów - przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

administratora.  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały 

zgromadzone, nie dłużej jednak niż 3 miesiące, a w przypadku złożenia sprzeciwu – do momentu złożenia sprzeciwu. 

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą 

przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych. Także w uzasadnionych przypadkach (np. dla 

celów dowodowych) nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby 

prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych. 

 

W związku z przetwarzaniem przez Kasę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia 

przetwarzania danych (art. 18 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych 

osobowych. 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych można kontaktować się z Kasą wysyłając wiadomość na adres email: poczta@skokwisla.pl. 


