
INFORMUJEMY IŻ NA TERENIE AUTO PARTNER SA 
UL. EKONOMICZNA 20, 43-150 BIERUŃ 

PROWADZONY JEST MONITORING  WIZYJNY
PROSIMY O ZAPOZNANIE Z PONIŻSZĄ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZACĄ 

OCHRONY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU 
REJESTROWANEGO PRZEZ SYSTEM MONITORINGU

ADMINISTRATOREM danych osobowych gromadzonych w ramach monitoringu (dalej: dane) jest 
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem:
e-mail: DPO@AUTOPARTNER.COM, lub na adres korespondencyjny: AUTO PARTNER S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń.

PODSTAWĘ PRAWNĄ przetwarzania danych stanowi art.22 (2) kodeksu pracy oraz art.6 ust.1 lit. f) RODO.

DANE PRZETWARZANE SĄ W CELU realizacji prawnie uzasadnionego interesu AUTO PARTNER S.A. jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osób oraz ochrona mienia znajdujących się na terenie zajmowanym przez AUTO PARTNER S.A., a także zabezpieczenie informacji poufnych 
których ujawnienie mogłoby narazić AUTO PARTNER S.A. na szkodę.

Dane mogą zostać udostępnione następującym PODMIOTOM: 
podmioty należące go grupy kapitałowej AUTO PARTNER S.A.;
organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
podmioty którym dane są udostępniane na podstawie umów dotyczących działalności AUTO PARTNER S.A. – w tym. m.in. w zw.
z obsługą IT, obsługą prawną, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym, zarządcy terenu zajmowanego przez AUTO PARTNER S.A. itd.
organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

W związku z międzynarodowym charakterem działalności AUTO PARTNER S.A., Pani\Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do 
Państw trzecich (tj. państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych, po spełnieniu 
najmniej jednego z poniższych warunków:

Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim
lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony;
zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, oraz możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, a także skuteczne 
środki ochrony prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA danych wynosi nie więcej niż 3 miesiące, a w przypadku gdy dane stanowią, lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zniszczenia mienia lub innych przepisów prawa, termin 
określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia danego postępowania.

Na podstawie przepisów RODO, oraz w uzasadnionych przez te przepisy przypadkach, każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania.

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia:
606-950-000).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego 
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby 
których dane dotyczą.


