
 
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 dotycząca monitoringu wizyjnego w budynku – siedzibie Grupy KOK sp. z o.o.                                     

Zabrze ul. Lompy 11 

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                          

z 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) informuję, że: 

 Administratorem pani/pana danych osobowych jest Grupa KOK z siedzibą   w Zabrzu  

41-806   ul. Lompy 11, tel. 32/717 02 22, mail.: kok@kokzabrze.pl 

  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty 

elektronicznej : k.stypkowska@kokzabrze.pl lub na adres administratora danych 

podany wyżej. 

 Administratorem  danych osobowych jest Grupa KOK z siedzibą w Zabrzu     41-806 

ul. Lompy 11, tel. 32/717 02 21, mail.: kok@kokzabrze.pl 

  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty 

elektronicznej :  b.wrobel@kokzabrze.pl lub na adres administratora danych podany 

wyżej. 

 Celem przetwarzania danych pani/pana osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników i klientów oraz ochrona mienia Spółki , określa go Regulamin 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Grupie KOK Spółka z o.o., 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest (RODO  art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez administratora danych osobowych, 

 Odbiorcą pani/pana danych osobowych są : firmy świadczące usługi teleinformatyczne 

dla Grupy KOK  oraz podmioty upoważnione występujące o te dane na podstawie 

przepisów prawa m in.  policja, prokuratura oraz inne organa ścigania,   

 Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres  28 dni, a następnie dane 

ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na rejestratorze obrazu,                                                  

 Ma pani/pan prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia skargi do Zarządu Grupy KOK ,  Inspektora Ochrony Danych 

w Spółce Grupa KOK Sp. z o.o.  oraz organu nadzorczego, (opisane w Regulaminie 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Grupie KOK Spółka z o.o. oraz Polityce 

Bezpieczeństwa przyjętej w Grupie KOK Spółka z o.o. ), 
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 podanie danych osobowych ( rejestrowanie obrazu )  jest warunkiem wejścia na teren 

obiektu opisanym w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Grupie 

KOK Spółka z o.o.  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. 

 Nie  przekazujemy  Państwa danych   poza   teren   Polski   /   UE   /   Europejskiego   

Obszaru Gospodarczego. 


