INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH - MONITORING

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe – w postaci nagrania Twojego wizerunku przez system kamer wizyjnych – jest spółka
celowa utworzona dla realizacji konkretnego projektu budowlanego. Aktualną listę spółek
celowych grupy YAREAL POLSKA możesz znaleźć TUTAJ (dalej jako: „Administrator”,
„my”). Teren objęty monitoringiem wizyjnym jest odpowiednio oznaczony.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich
danych osobowych?
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych
możesz się skontaktować mailowo z wyznaczonym w grupie YAREAL POLSKA inspektorem
ochrony danych: iod@yareal.com.
Skąd mamy Twoje dane?
Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe w postaci wizerunku, ponieważ znajdowałeś się w obszarze
objętym monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez administratora.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w postaci nagranego wizerunku, do celów wynikających
z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. zapewnienia ochrony
mienia Administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz
mieszkańców budynku, którego właścicielem jest Administrator, odpowiednio także w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na placu budowy podczas prac budowlanych.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych?
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu oraz
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje
Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
UPRAWNIENIE

KIEDY?

DOSTĘP DO DANYCH
W TYM OTRZYMANIE
KOPII DANYCH
(art. 15 RODO)

Możesz je zrealizować w każdym czasie. Prawo to dotyczy
jedynie Twoich danych osobowych. Jeżeli dane te będą
nierozerwalnie związane z innymi danymi osobowymi,
możesz otrzymać jedynie wyciąg z takich dokumentów i
informacji, albo w uzasadnionych przypadkach może Ci
zostać odmówiony dostęp w tym zakresie. Odmowa dostępu
może wynikać na przykład ze zobowiązań umownych do

zachowania poufności, albo przepisów prawa w zakresie
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 15 ust. 4 RODO).
Pamiętaj również, że w przypadku kolejnych żądań uzyskania
kopii danych administrator może nałożyć na Ciebie opłatę
wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego,
kolejnego żądania (art. 15 ust. 3 RODO).
Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:


USUNIĘCIE DANYCH
„PRAWO DO BYCIA
ZAPOMNIANYM”
(art. 17 RODO)






przetwarzanie danych osobowych jest już zbędne dla
celów, w których zostały zebrane;
cofnąłeś zgodę, jeżeli Twoja zgoda była podstawą
przetwarzania;
wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne, prawnie
uzasadnione interesy administratora;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa.

Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:


OGRANICZENIE
PRZETWARZANIA
(art. 18 RODO)

wniesiesz sprzeciw – możesz żądać ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych na okres
pozwalający nam sprawdzić zasadności Twojego
sprzeciwu;

Ponadto prawo to może być stosowane gdy:



dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale
sprzeciwisz się ich usunięciu;
cel przetwarzania danych został zrealizowany przez
administratora, ale dane te są potrzebne Ci do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez
Ciebie żądania ich usunięcia.
SPRZECIW
(art. 21 ust. 1 RODO)

Po wystąpieniu z tym żądaniem administrator dokona oceny
czy jego prawnie uzasadniony interes nie jest nadrzędny
wobec Twoich praw i wolności (np. musi przetwarzać Twoje
dane osobowe w celu zabezpieczenia roszczenia).

SKARGA DO ORGANU
NADZORCZEGO
(art. 15 ust. 1 lit f RODO)

W każdym czasie, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z prawem.

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe w postaci wizerunku nagranego przez system monitoringu wizyjnego
administratora są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 40 dni od daty nagrania, a
następnie są trwale usuwane (poprzez ich nadpisanie).
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane udostępniamy dostawcom usług monitoringu, zarządcom nieruchomości oraz
firmom ochroniarskim, którzy obsługują w imieniu administratora system monitoringu
wizyjnego w poszczególnych inwestycjach.
Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane
są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony
Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie
mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas
wskazanym.
Dane z monitoringu mogą być również udostępnianie właściwym organom w celu obrony i
dochodzenia roszczeń – np. Policji, jeżeli kamery zarejestrowały zdarzenie zniszczenia pojazdu
zaparkowanego przed budynkiem inwestycji, a jego właściciel zgłosił to zdarzenie Policji i
wniósł o ściganie sprawcy; albo sądowi powszechnemu, jeżeli kamery zarejestrowały zdarzenie
polegające na poślizgnięciu się w hollu budynku, a osoba poszkodowana dochodzi z tego tytułu
odszkodowania.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale w wyniku takiego
przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki
prawne, finansowe, albo inne podobne.

