Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
Z Administratorem można się kontaktować:
a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
b) mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,
c) telefonicznie: 61-27-92-700.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail:
iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania terenu wewnątrz
budynków i wokół nich oraz wnętrz i otoczenia pojazdów kolejowych za pomocą kamer dla
zapewnienia bezpieczeństwa, porządku w przestrzeni pasażerskiej, zapewnienia możliwości
rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn
wypadków kolejowych oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu
z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres: w przypadku monitorowania
budynków oraz terenu wokół nich do 60 dni, a w przypadku monitorowania pojazdów
kolejowych do 3 miesięcy. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Po zakończeniu wskazanego czasu zapisy z monitoringu zostaną
trwale usunięte.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty legitymujące się interesem
prawnym w pozyskaniu danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do
sprzeciwu, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich
przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
10. Spółka nie wydaje kopii nagrań z monitoringu ze względu na ochronę praw i wolności osób,
których dane dotyczą (tj. innych osób, których wizerunek został utrwalony na nagraniu
z monitoringu). Nagrania mogą być udostępnione jedynie podmiotom prowadzącym
postępowanie na podstawie przepisów prawa jak, np. sądy, policja, prokuratura oraz

podmiotom działającym na podstawie przepisów szczególnych jak, np. firmy ubezpieczeniowe
na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego do Administratora przez te podmioty. Inne
osoby fizyczne, które chciałaby skorzystać z prawa dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego
mogą skorzystać z tego prawa tylko w uzasadnionych przypadkach kontaktując się
z Administratorem w celu udostępnienia nagrania do wglądu w siedzibie Spółki.

