
KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING W TRANSCOM WORLDWIDE POLAND SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o
ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Na terenie zakładu pracy, w miejscach oznaczonych prowadzony jest monitoring wizyjny
umożliwiający rejestrację tylko obrazu (wizja).

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z prowadzonym monitoringiem
wizyjnym jest Transcom Worldwide Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy Al.
Grunwaldzkiej 50, KRS 0000167196 (dalej: „Transcom”).

3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) oraz na
postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są pomieszczenia zakładu pracy, oznaczone w sposób
widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych. Monitoringiem wizyjnym
mogą być objęte korytarze, wejścia do zakładu pracy oraz wejścia do poszczególnych
pomieszczeń, w szczególności technicznych jak serwerownie, a także przestrzenie biurowe, w
których wykonywane są prace operacyjne związane z obsługą projektów w zależności od
potrzeb. Monitoring wizyjny nie obejmuje: pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni,
Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone.

5. System monitoringu wizyjnego składa się z: kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia
wewnątrz budynku zakładu pracy, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację
osób, a także z serwera, umożliwiającego zapisywanie danych z nagrań monitoringu i monitora
(rejestrator) umożliwiającego podgląd obrazu.

6. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiadają wskazane i upoważnione przez Transcom
osoby. Osoby, które mają wgląd do zarejestrowanego obrazu, mają świadomość
odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie
wydane przez administratora danych.

7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których
zostały zebrane, i przechowane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o
ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/skasowaniu, z
wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami
prawa. Transcom dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system
monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi
publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: na wniosek osób trzecich, na wniosek organów



prowadzących postępowania, na wniosek Zarządu Transcom. Dane osobowe pozyskane w
związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym mogą zostać udostępnianie wyłącznie
organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym nie będą
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa
Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

9. Nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka),
w tym dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym nie będą
podlegały profilowaniu.

10. Osobom, których danych osobowe są przetwarzane w związku z prowadzonym monitoringiem
wizyjnym, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych w związku z prowadzonym
monitoringiem wizyjnym Transcom wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest
możliwość kontaktu pod adresem: DPO@transcom.com. Możliwy jest też kontakt pocztą
tradycyjną pod adresem korespondencyjnym: Transcom Worldwide Poland Sp. z o. o.,
80-248 Gdańsk, Al. Grunwaldzkiej 50.
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