
INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ „GABIT” SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informujemy, że 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez „Gabit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 
(dalej: Gabit) w celu poprawy bezpieczeństwa klientów oraz pracowników. 

2. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 12 dni od dnia jego pierwszego 
zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji – dysku twardym rejestratora. 

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie termin 12 dni 
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki, pomieszczenia: 
4. Brama wjazdowa na teren Gabit  
5. Parking samochody gości  
6. Wejście główne do biura  
7. Wejście pracownicy produkcji  
8. Zewn. posesja  
9. Rampa zewnętrzna wzdłuż hali  
10. Wewnętrzna produkcja  
11. Parking 
12. Zbiornik paliwa na zewnątrz  
13. Magazyn 

14.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Gabit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka 
komandytowa (dalej: Gabit). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, 
• przez e-mail:  annagt@gabit.eu  
• telefonicznie: +48 59 822 15 50 

15.Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, 
ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić Gabit na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO). 
Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz 
mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę. 

16.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom,  którzy w imieniu Gabit uczestniczą w 
wykonywaniu naszych czynności. Takie podmioty świadczą usługi na podstawie umowy, na nasze zlecenie i w naszym 
imieniu (pomoc w zakresie usług IT, pomocy prawnej). W pozostałym zakresie Gabit nie przekazuje  Państwa danych 
osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

17.Gabit nie przekazuje danych osobowych również poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

18.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
 Mogą Państwo złożyć do Gabit wniosek dotyczący danych osobowych o: 

• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 
• usunięcie danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych; 
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie 

danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Gabit danych oraz o kopię danych – art. 15 

RODO); 
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 

19.Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa.   

20.Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Gabit. 
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21.Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Gabit, w tym 
profilowaniu. 

Informacja o monitoringu wizyjnym 

Wypełniając obowiązek określony w art. 22(2) § 7 Kodeksu Pracy, przekazuję w załączeniu „Informacje o 
monitoringu wizyjnym prowadzonym przez „Gabit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka 
komandytowa. 

  

……………………………………………………. 

(podpis pracownika) 


