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KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z monitoringiem 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO w związku z prowadzonym 
monitoringiem wizyjnym informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych FlyArgo sp. z o. o. z siedzibą w Wolicy, przy 

ul. Aleja Katowicka 11, 05 - 830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000722893, NIP: 
5342579626, REGON: 36967798100000, kapitał zakładowy: 290.000,00 zł w całości 
wpłacony. 

2. Kontakt z Administratorem możliwych jest w następujący sposób:  
a. listownie na adres: FlyArgo sp. z o. o. Aleja Katowicka 11, 05 - 830 Wolica, 
b. przez e-mail: office@flyargo.com.pl. 

3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować 
w następujący sposób: 

a. listownie na adres: FlyArgo sp. z o. o. – Inspektor Ochrony Danych Osobowych Aleja 
Katowicka 11, 05 - 830 Wolica, 

b. przez e-mail: iodo@flyargo.com.pl. 
4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring 

przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub 
kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę tj. podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą 
wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 4.  

6. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego dostępny jest 
w siedzibie Spółki i na stronie internetowej http://flyargo.com.pl/ w zakładce RODO.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych z monitoringu mogą być wyłącznie 
podwykonawcy świadczący na rzecz Administratorów usługi w zakresie dostawy sprzętu i 
oprogramowania 
w niezbędnym zakresie. Dostęp do nagrań będą miały wyłącznie osoby upoważnione, 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie Spółki.  

8. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przechowywane maksymalnie 
3 miesiące od daty ich nagrania, a po upływie tego okresu będą kasowane. W przypadku, 
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 
termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. 

9. Dane z monitoringu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu ani nie będą przekazywane poza obszar EOG czy do organizacji 
międzynarodowych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan 
wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – 
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

http://flyargo.com.pl/
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11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  


