Tekst informacyjny w sprawie działania systemu monitoringu z
rejestracją w placówkach spółki „Autocentrum AAA Auto” sp. z o.o.
Spółka „AUTOCENTRUM AAA AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul.
Okulickiego 3, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-096-31-97, REGON: 015173460, KRS: 0000117693, BDO:
000110757, jako administrator danych osobowych („administrator“) posiada we wszystkich
placówkach (w szczególności w salonach) system monitoringu z rejestracją z wykorzystaniem kamer.
Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z pracą
takiego systemu. Praca systemu monitoringu na terenie placówek administratora i wokół nich
odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych („RODO”).
W każdej placówce administratora, w tym w powiązanych z nimi oznaczonych obiektach, które są
monitorowane przez system monitoringu z rejestracją, w widocznym miejscu znajduje się informacja,
że przestrzeń jest objęta monitoringiem z rejestracją, wraz z identyfikacją administratora i
informacją, gdzie można uzyskać więcej istotnych informacji. Te tzw. pierwsze warstwy informacyjne
odsyłają do niniejszego tekstu, który zawiera dalsze niezbędne informacje na temat przetwarzania
danych osobowych.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu
Celem zainstalowania i utrzymania systemu monitoringu z rejestracją i przechowywania nagrania jest
ochrona mienia administratora przed zniszczeniem i kradzieżą, a także ochrona życia i zdrowia
pracowników administratora i klientów administratora oraz wszystkich innych osób, które mogą
poruszać się po obiekcie placówki administratora oraz jego otoczeniu. Nagranie z systemu
monitoringu może być wykorzystywane wyłącznie do realizacji tych celów, a także w przypadku ich
zagrożenia lub realizacji interesu publicznego.
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust.
1 lit f) RODO wyrażający się w konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu
znajdującym się na obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę. Administrator przeprowadził test
prawnie uzasadnionych interesów, w którym oceniono, że interes administratora w przetwarzaniu
przeważa nad interesami podmiotów danych w zakresie ochrony danych osobowych.
Zakres przetwarzanych danych
W ramach monitoringu obiektu następuje przetworzenie wizerunku, a także rejestracja działań i
zachowań osób przebywających w monitorowanym obiekcie. Monitoring nie pozwala jednak na
identyfikację osób za pomocą zaawansowanych technologii (np. Face ID) ani na ocenę cech
biometrycznych.
Czas przetwarzania danych osobowych
Czas przetwarzania danych osobowych jest dostosowany do zamierzonego celu przetwarzania i
innych zasad RODO. Nagrania są przechowywane maksymalnie przez okres 10 dni. Po upływie tego
okresu następuje automatyczne skasowanie nagrań. W przypadku uzasadnionych wniosków osób lub
organów działających w ramach obowiązującego prawa tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu
przetwarzania danych o czas niezbędny do realizacji celów takiego postępowania.
Zabezpieczenie nagrań zawierających dane osobowe
Urządzenia nagrywające, ścieżki transmisji i nośniki danych, na których przechowywane są nagrania,
są zabezpieczone przed ich zniszczeniem, zmianą lub utratą lub innym nieuprawnionym

przetwarzaniem. Sprzęt do przetwarzania nagrań znajduje się w obiekcie administratora lub jego
podmiotu przetwarzającego (zawsze na terytorium EOG), a dostęp do niego ma tylko upoważniona
osoba. Inne osoby mają dostęp do systemu tylko w obecności upoważnionych osób. Dostęp do
obiektu wyposażonego w urządzenia rejestrujące jest ograniczony za pomocą zamków,
elektronicznego systemu zabezpieczenia i innych procedur bezpieczeństwa.
Przekazywanie danych
Nagrania z kamer monitoringu mogą być przekazywane wyłącznie w ramach przepisów prawa
organom wymiaru sprawiedliwości, administracyjnym i innym organom publicznym, lub podmiotom
posiadającym prawnie uzasadniony interes uzyskania dostępu do nagrań
(np. firmy
ubezpieczeniowe). Nagrania mogą być również przekazywane osobie trzeciej, która wykaże
uzasadniony interes do przekazania, jeżeli nagranie ma służyć do ścigania przestępstw lub innych
wykroczeń lub do obrony jej praw.
Nagrania są udostępniane podmiotom przetwarzającym administratora, a także podmiotom z grupy
kapitałowej administratora w zakresie, w jakim zapewniają techniczne bezpieczeństwo przetwarzania
w związku ochroną obiektów, które są objęte systemem monitoringu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
W ramach działania systemu monitoringu z rejestracją nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania podmiotów danych.
Dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych osobowych
W związku z przetwarzanymi danymi w ramach monitoringu wizyjnego z administratorem można
kontaktować się pod adresem Okulickiego 3, 05-500 Piaseczno, ewentualnie za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: security@auresholdings.eu.
Inspektorem Ochrony Danych administratora jest:
mgr Lenka Zajíčková
Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych: Dopraváků 723/1, 184 00 Praga 8, Republika Czeska
E-mail Inspektora Ochrony Danych: DPO@auresholdings.eu
Prawa podmiotu danych osobowych i ich zastosowanie
Zgodnie z przetwarzaniem danych osobowych według obowiązujących przepisów, przysługują Ci
następujące odpowiednie prawa:


prawo dostępu do danych osobowych – można dowiedzieć się, czy, w jakim celu oraz w
jakiej formie Twoje dane osobowe są przetwarzane, jednak w przypadku ponownego żądania
może zaistnieć sytuacja, w której za ponowną kopię pobierzemy opłatę ;



prawo do sprostowania nieprawdziwych danych osobowych – jeżeli stwierdzisz, że Twoje
dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne lub nieprawdziwe, wówczas masz prawo
żądania sprostowania tych danych osobowych;



prawo do usunięcia – jeżeli zdecydujesz się usunąć swoje dane osobowe z rejestru, usunięcie
nastąpi, jeżeli:
a) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone,
b) zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania oraz nie istnieje uzasadniony powód
dalszego przetwarzania,
c) usunięcie będzie oparte na obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
d) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;



prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli nie chcesz usunąć swoich
danych osobowych, a jedynie chcesz tymczasowo ograniczyć przetwarzanie swoich danych
osobowych;



prawo do przenoszenia danych – jeśli życzysz sobie, aby nasza firma udostępniła Twoje dane
osobowe innym administratorom, przy czym nie będą stać na przeszkodzie prawne lub inne
poważne przeszkody;



prawo do sprzeciwu – w każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych, jeżeli istnieje podejrzenie, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub
w inny sposób ogranicza Twoje prawa lub wolności;



prawo do wniesienia skargi – w każdej chwili można wnieść skargę lub zwrócić się do o
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

