"Monitoring wizyjny"
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie obiektu jest MAKRO
Cash and Carry Polska S.A. z siedzib w Warszawie, Al. Krakowska 61 („MAKRO”).
Monitoring stosowany jest – z zachowaniem prywatno ci i godno ci osób – w celu ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpiecze stwa na terenie obiektu; podstaw przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora w postaci ochrony mienia i zapewnienia bezpiecze stwa na terenie
obiektu.
Dost p do danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu b dzie ograniczony tylko do
uprawnionych pracowników MAKRO oraz podmiotu wiadcz cego us ugi ochrony osób i mienia na
terenie obiektu.
Nagrania z monitoringu mog zosta udost pnione na wezwanie s du lub innemu uprawnionemu
organowi w zwi zku z prowadzonym post powaniem.
Nagrania z monitoringu podlegaj zniszczeniu po up ywie 3 miesi cy, przy czym termin ten mo e ulec
przed eniu do czasu prawomocnego zako czenia post powania, je eli administrator powzi
wiadomo , e nagrania obrazu stanowi dowód lub mog stanowi dowód w post powaniu
prowadzonym na podstawie odr bnych przepisów.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dania dost pu do swoich danych, ich
sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, jak równie prawo do przenoszenia danych
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj cego si ochron danych
osobowych, w przypadku uznania, e przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Osobie
zarejestrowanej przez system monitoringu przys uguje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych, w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony szczególn sytuacj tej
osoby.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb dne dla zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu
administratora.
Nagrania z monitoringu nie b
cz owieka, w tym profilowane.

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji

Szczegó owe zasady dotycz ce przetwarzania danych osobowych w MAKRO s opisane w „Polityce
prywatno ci” dost pnej na stronie internetowej www.makro.pl lub w hali MAKRO.
We wszelkich kwestiach zwi zanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MAKRO mo na
skontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ochrona.danych@makro.pl.

