
  

Informacja Administratora Danych Osobowych  

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  nr 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

  

  

  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, 

informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa w granicach chronionego obiektu jest on 

monitorowany kamerami telewizji przemysłowej a obraz jest utrwalany na nagraniach.  

  

WSPÓŁADMINISTRATORAMI Pani/a danych będą Spółki: PROBET GROUP S.A.,  PROBET Sp. z o.o., PROBET 

USŁUGI Sp. z o.o., RAFFEN Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Limanowskiego 9/1, tel. +48(32)705-08-01 

oraz PROBET PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Limanowskiego 9/2, tel. +48(32)705-08-01.  

  

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem   e-

mail: ido@probet.info.pl.  

  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia w granicach nieruchomości i budynku  położonych przy ul. Emaus 55y  w Krakowie. 

Nieruchomość jest monitorowana kamerami telewizji przemysłowej a obraz jest utrwalany na nagraniach przez 

okres 21 dni. Wyjątkiem są sytuacje, w których nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie prawa lub Współadministrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód  w postępowaniu. 

Wówczas termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

  

Pani/Pana dane możemy przekazywać firmom informatycznym udostępniającym nam narzędzia informatyczne. 

Nadto podmiotom, którym zlecone zostanie: a)  serwisowanie, b) naprawa systemów informatycznych, c) pomoc 

prawna na etapie przedsądowym, postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego.  

  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji obrazu pochodzącego z 

monitoringu wizyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w granicach chronionego obiektu.  

Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wejścia na nieruchomość.  

  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu.  


