Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Monitoring wizyjny
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie)
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie przedstawia następujące informacje:

Administrator
danych
Dane kontaktowe

Inspektor
Ochrony Danych

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Okres przez który
dane będą
przechowywane

Odbiorcy danych

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą w Lututowie, ul. Klonowska 2,
98-360 Lututów (Bank)
Z Administratorem można się skontaktować:
 osobiście
 lub poprzez adres poczty elektronicznej: rbslututow@pro.onet.pl,
 telefonicznie: 43 871 40 23,
 pisemnie: ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: abi@rbs.lututow.pl lub pisemnie
(na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Bank
w celu:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób/pracowników, ochrony mienia Banku, oraz
zachowania tajemnicy informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej),
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – poprzez
nagrania w ramach monitoringu wizyjnego - podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
2) możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub
obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do zrealizowania celów, dla których zostały zgromadzone,
1) nie dłużej jednak niż 1 miesiąc, a w przypadku złożenia sprzeciwu –
do momentu złożenia sprzeciwu,
2) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów szczególnych,
3) także w uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych)
nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane przez
dłuższy czas na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań
wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.
Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego są przeznaczone dla
Banku, ale mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
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której dane
dotyczą

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego
oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną podstawę prawną,
2) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych (w tym
podmiotom zajmującym się ochroną Banku, odpowiadającym za
nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego oraz konserwację
systemów) i w czynnościach bankowych, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z
wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wizyty
Pani/ Pana w Banku.
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