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KLAUZULA INFORMACYJNA 

O STOSOWANIU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO  
 
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych 
stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, zwane dalej „RODO”):  
 
1. Administrator Danych Osobowych 

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2a, 95-070 Aleksandrów 
Łódzki, jest Administratorem  Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).  
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod: 
a) numerem telefonu: 42 712-69-25 
b) adresem e-mail: hd@bsaleksandrow.pl 
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej. 

 
3. Cele i podstawy przetwarzania 

 

Administrator wprowadził system monitoringu wizyjnego w celach prewencyjnych, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

4. Zakres przetwarzanych danych 
 

Kamery stosowane w systemie monitoringu wizyjnego skierowane są przede wszystkim na wejścia do 
jednostek organizacyjnych Administratora, miejsca obsługi kasowej (w tym na twarz obsługiwanej 
osoby; na miejsce przekazywania pieniędzy), przestrzeń obsługi klienta, klatki schodowe jak również 
stanowiska pracy oraz na bankomaty).  
 

Dane będą przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie dla celów dowodowych  
w postępowaniach prowadzonych przez sąd lub policję lub na potrzeby rozpatrywania skarg  
i reklamacji. 

 
5. Okres przechowywania danych 

 

Retencja danych ze zbioru monitoringu zależy od pojemności dyskowej rejestratora danych będącego 
na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Administratora, ale jednocześnie nie przekracza 90 dni 
od dnia wykonania nagrania. Po zapełnieniu dysku rejestratora lub gdy zapisane dane są już 
przechowywane do wyznaczonej górnej granicy ich legalnego przechowywania (tj. 90 dni) następuje 
automatyczne nadpisywanie najstarszych zarejestrowanych danych.  
 

W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić wydłużenie okresu przechowywania nagrań z monitoringu. 
Podstawą do przedłużenia okresu przechowywania nagrań jest: 
a) wykorzystanie zapisów monitoringu jako dowodu w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa; 
b) powzięcie przez Administratora wiadomości o tym, że zapisy monitoringu mogą stanowić dowód  

w danym postępowaniu. 
W takich przypadkach termin przechowywania zapisów monitoringu ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 
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6. Odbiorcy danych 
 

Administrator może udostępnić nagrania (obraz) z monitoringu: policji, sądom, prokuratorom na 
podstawie stosownych decyzji w granicach obowiązującego prawa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo usunięcia danych swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 
b) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych  

w art. 18 RODO; 
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
 

. 

 

 


