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Klauzula informacyjna – Monitoring 

wizyjny 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Monitoring wizyjny obiektów Banku 

Informujemy, że Bank prowadzi szczególny nadzór nad terenem Banku oraz terenem wokół 

Banku w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring 

wizyjny). Budynki, pomieszczenia i teren objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony 

w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu dalej zwanym RODO informujemy: 

I.  Administrator Danych Osobowych  

Administratorem systemu monitoringu i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Bank Spółdzielczy w Parczewie z siedzibą w Parczewie ul. Kościelna 27, 21-200 Parczew, 

tel.: 83 355 13 26 sekretariat@bs.com.pl 

II.  Inspektor Ochrony Danych  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres poczty 

elektronicznej: iod@bs.com.pl lub pisemnie na adres administratora. 

III.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach stosowania 

monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem 

jest bezpieczeństwo osób (pracowników oraz klientów Banku) oraz ochrona mienia.  

IV.  Okres przechowywania zapisów z nagrań monitoringu wizyjnego 

Nagrania obrazu Banku przechowywane są do 45 dni, a następnie są one usuwane lub 

nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.  

V.  Zasięg monitoringu oraz zakres przetwarzanych danych osobowych 

Monitoring obejmuje wejście do budynku, pomieszczenie sali obsługi klienta, bankomaty 

banku oraz teren placu lub parkingu przy placówce banku. 

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny dotyczą w szczególności wizerunku, 

cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych).  
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VI.  Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych w formie obrazu wizyjnego będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty, którym Bank powierza przetwarzanie danych w drodze umowy 

powierzenia przetwarzania (np. firmy dokonujące przeglądów i konserwacji systemów i sprzętu 

do monitoringu wizyjnego). 

VII.  Prawa osób rejestrowanych wynikające z RODO 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych.  

VIII.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 


