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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAREJESTROWANYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY 

PROWADZONY PRZEZ LS TECHNICS SP. Z O.O. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (dalej: „RODO”), informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LS Technics sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach (42-625), przy ul. 

Centralnej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000152229, kapitał zakładowy w wysokości: 15.813.840,00 zł 

(opłacony w całości), NIP: 645-10-02-139 (dalej: „Spółka”). 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych, jednak działa zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych. W 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lst.aero lub pod 

adresem korespondencyjnym: LS Technics sp. z o.o., ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa osób pracujących w Spółce oraz 

ochrony mienia i informacji mogących narazić Spółkę na szkodę. Powyższe cele będą realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Spółki. Objęte monitoringiem są części zewnętrzne infrastruktury Spółki, jak również 

hangary, magazyny oraz korytarze w budynkach biurowych. 

4. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania 

obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka poweźmie wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, okres przetwarzania danych ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 

pracownikom/współpracownikom Spółki oraz wykonawcom/podwykonawcom Spółki, np. przedsiębiorstwom prawniczym, 

informatycznym, świadczącym usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego oraz likwidatorom szkód 

ubezpieczeniowych.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawo do wglądu może 

zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze 

monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Spółki. 

Przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

7. Przekazanie danych 

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem wejścia na teren Spółki. 


