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CEKO Sp. z o.o. 
Goliszew 3a 
62-817 Żelazków 

 

Klauzula informacyjna_monitoring 
 

 
Informujemy, że na terenie budynku/zakładu Ceko Sp z o.o. z siedzibą w Goliszewie (dalej: „Budynek”/ 
„Zakład”) prowadzony jest monitoring wizyjny, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych. 

Administratorem danych osobowych jest CEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Goliszewie, Goliszew 3a, 62-817 
Żelazków; tel. (062) 76-91-889; e-mail:rodo@ceko.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271027, posiadająca NIP: 618-004-
81-63. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pisemnie, poprzez adres siedziby lub 
adres poczty elektronicznej: rodo@ceko.pl 
 

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz innym 
osobom przebywającym w Budynku/na terenie Zakładu, ochrony mienia CEKO, a także zachowania w 
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę. Podstawą prawną 
przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z monitoringiem jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. 
prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa w Budynku/na terenie Zakładu, ochrona mienia oraz informacji poufnych. 

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie dla celów opisanych powyżej i przechowywane nie dłużej niż 
przez okres 3 miesięcy, jednak w przypadku, gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub poweźmiemy wiadomość, że może stanowić dowód w takim 
postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia. 

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. 
firmom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne 
oraz organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
 


