(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
1. ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, (dalej: ANWIL S.A.) informuje, że jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez
kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach ANWIL S.A., w tym
w obrębie tych obiektów. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (54) 236
30 91.
2. W ANWIL S.A. wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może sie Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@anwil.pl lub pisemnie na adres siedziby ANWIL
S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora
Ochrony Danych dostępne są również na stronie anwil.pl w zakładce „Dane osobowe”.
3. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który ANWIL S.A. uznaje w
szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne
dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.
4. Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione
organom ścigania, na ich wniosek. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również
przekazywane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom
odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację
systemów.
5. Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one
zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim
przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia
sprawy.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów ANWIL S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do treści swoich danych, Na wniosek osoby ANWIL S.A. dostarczy
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie
będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c.

prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.
Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty
elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. wskazany w pkt.1 z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

