
 
 

Szanowni Państwo 

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka 

z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 53, 42 – 400 Zawiercie, tel. (32) 67 234 81, fax: (23) 67 213 93,                                                       

e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl. 

2) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się kierując korespondencję na adres wskazany w zdaniu 

pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając informacje na adres e-mail: iod@zgkzawiercie.pl. 

3) Informacje w postaci nagrań zgromadzone w wyniku działania systemu monitoringu mają na celu zabezpieczenie obiektów 

ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu oraz terenu przyległego w celu umożliwiania wykrywania zachowań szkodzących ZGK                        

Sp. z o.o. w Zawierciu lub narażających ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu na straty. 

4) Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu. 

5) Monitoring obejmuje następujące obszary: 

a) miejsca magazynowania i składowania odpadów, 

b) drogi dojazdowe do miejsc magazynowania i składowania odpadów, 

c) teren zewnętrzny wokół obiektów i miejsc składowania i magazynowania odpadów, 

d) pomieszczenia, w których przetwarzane są odpady. 

6) Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje: 

a) wizerunek osób i ich zachowanie, 

b) pojazdy i numery rejestracyjne pojazdów, 

c) datę i godzinę, 

d) miejsce zdarzenia. 

7) Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

8) Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający jednego miesiąca od dnia 

utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.  

9) Wjazd na teren objętym monitoringiem jest oznaczony tabliczką informacyjną. 

10) Podstawą prawną upoważniającą ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu do stosowania systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

w związku z art. 25 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 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). 

11) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych  

w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego. 

12) Dane zgromadzone w wyniku działania systemu monitoringu nie są przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

13) Dane wskazane w ust. 5 gromadzone są w sposób automatyczny, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 


