
 
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym  

w Kancelarii Podatkowej Janusz Stańko 

1. Administratorem danych osobowych osób objętych monitoringiem jest Kancelaria 
Podatkowa Janusz Stańko, zwana dalej „Administratorem”. Każda osoba objęta 
monitoringiem wizyjnym naszej firmy ma prawo skontaktować się z 
Administratorem pisząc na adres: ul. Letnia 26, 73-110 Stargard lub  
brp@biuro.stargard.pl 

2. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym przetwarzane są zgodnie z 
art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 
4,138, 305 i 357) w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę. Na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. (f) RODO monitoring realizowany jest w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

3. Dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym przetwarzane są wyłącznie w 
zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są 
udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa, w tym m.in. organom publicznym, służbom porządkowym, 
osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez system.  

4. Administrator nie zamierza przekazywać tych danych osobowych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 7 dni, lub dłużej (tylko w 
sytuacji konieczności zabezpieczenia zapisów monitoringu w związku z toczącym się 
postępowaniem przed organami państwowymi gdzie są wykorzystywane jako 
dowód lub gdy Administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w 
postępowaniu – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia postępowania 
prowadzonego przez te organy).  

6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego 
obejmuje teren Kancelarii Podatkowej Janusz Stańko za wyjątkiem  pomieszczeń 
sanitarnych.  

7. Każda osoba objęta monitoringiem wizyjnym ma prawo żądać od Administratora 
dostępu do swoich danych, anonimizacji wizerunku, usunięcia jak również do 
ograniczenia przetwarzania tych danych. Zasady realizacji tych praw muszą być 
zgodne z przepisami polskiego prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób objętych monitoringiem 
wizyjnym przez Administratora - każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. W oparciu o dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym  Administrator 
nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania*. 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się.  

 


