
 

 

Informacja dotycząca monitoringu obiektów 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (dalej RODO) Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej (dalej Bank) informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach  

i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 30, 34-721 Raba 
Wyżna nr REGON 000499703, dalej zwany Bankiem. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres 
poczty elektronicznej: kontakt@bsrabawyzna.pl, telefonicznie: +48 (18) 26 91 200 lub pisemnie na adres Banku. 

2. W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy 
poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: iod@bsrabawyzna.pl lub poprzez przesłanie korespondencji na adres 
Banku podany wyżej. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony 
mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bank na szkodę, tzn. na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, zgodnie z art.6 ust. 1 lit f RODO; 

4. Monitoringiem objęte są pomieszczenia w budynku oraz jego otoczenie, wejście na teren monitorowany spowoduje 
automatyczne zarejestrowanie obrazu; 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów wymienionych w przepisach 
prawa lub podmiotów mających prawnie usprawiedliwiony interes, który wykażą. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od daty nagrania, z wyjątkiem przypadków 
prowadzenia postępowania przez uprawnione organy, co spowoduje dłuższy czas przetwarzania, wymagany do 
prowadzenia takiego postepowania; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu; 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych) jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Bank dokonywane było wbrew przepisom prawa, z 
naruszeniem Pana/Pani praw i wolności;  

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a także automatycznemu podejmowaniu decyzji  
w Pana/Pani sprawach.  

 
 


