
Obowiązek informacyjny dotyczący rejestracji obrazu w Przedsiębiorstwie 
Komunalnym w Tucholi Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tucholi, 
ul. Warszawska 7 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.1) informuję, iż: 

1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w 
Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świeckiej 68, 89-500 Tuchola, tel. 52 3365730, e-
mail pk@pk.tuchola.pl 

2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest 
pod adresem e-mail inspektor.rodo@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 500438300. 

3 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c2) oraz pkt f 3) w/w 
rozporządzenia. 

4 Monitoring obejmuje teren wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wejścia 
do budynku przy ul. Warszawskiej 7. Ponadto monitoringiem objęty jest teren 
parkingu oraz placu wewnętrznego za budynkiem zakładu.  

5 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora 
oraz organy publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa. 

6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni 
7 Posiadają Państwo prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych  

 usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,  
8 Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
9 Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

 
1)
 Rozporządzenie 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, s.1)

 

2)
 Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążący na administratorze - Art. 

22
2
 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040).

 

3)
 Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
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