
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W 
ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM 

Mineola Laboratoria Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań 
F-46 

Wydanie  02 

Obowiązuje od 13.09.2022 

Strona  1 z 2 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z monitoringiem wizyjnym 
 

 

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, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 
(dale „RODO”) informujemy że: 

 

1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mineola Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. Mineola Laboratoria Spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000868510, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; posiada 
numer NIP: 7792520350, Regon: 387474130. Można kontaktować się z nami poprzez e-mail 
pod adresem biuro@mineola.pl albo tradycyjną pocztą kierowaną na adres: Mineola 
Laboratoria Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań.  

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i 
przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 
Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail aneta.lyzwa@mineola.pl lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby 
Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring 
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  oraz zabezpieczenia mienia 
na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora 

 
Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary: drzwi wejściowe, obszar wokół 
laboratorium oraz przylegający parking wewnętrzny dla pracowników i interesantów w 
Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 14. Administrator oznacza pomieszczenia i teren 
monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków. 
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4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy 
uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 

 

5. Okres przechowywania danych 

Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu 
przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, 
nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią 
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych 
na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania: 

a) dostępu do nagrań w prawnie uzasadnionych przypadkach; 

b) prawo żądania usunięcia danych;  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych 

ze swoją szczególną sytuacją; 

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

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

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec 
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania. 
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