
KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RADYMNIE – MONITORING -  

OBIEKT 

MONITOROWANY 

Bank Spółdzielczy w Radymnie 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 Radymnie ul. Złota Góra 25, 37-550 Radymno, jest Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych (zwanym dalej „Administratorem”), zebranych z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego.  

2. Inspektor Ochrony Danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsradymno.pl lub pisemnie na adres naszej 
siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej. 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego obszaru 
należącego do naszego Banku, a także naszych pracowników oraz Klientów, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Banku (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

4. Okres przechowywania danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 3 miesięcy od momentu ich zapisania lub 
przez okres niezbędny do zakończenia ewentualnego postępowania, w którym nagranie z monitoringu zostało 
wykorzystane. 

5. Transfer do państw trzecich 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Odbiorcy danych. 
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm ochrony osób i mienia a także uprawnionym do 
dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  


