Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu z siedziba
06-300 Przasnysz, ul. Słowackiego 1 [dalej Bank].
2. Z Bankiem można skontaktować się osobiście w Placówkach Banku, pisemnie na adres
siedziby banku lub e-mail : centrala-bs-przasnysz@bankbps.pl
3. W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres
e-mail: iod@bsprzasnysz.pl
4. Informujemy, że nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są dla realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności:
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Banku, a także bezpieczeństwa
informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej), zapobiegania oszustwom
i przestępstwom gospodarczym, przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym,
możliwości ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Banku lub ewentualnego uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania ( w zależności od wielkości
nagrań) maksymalnie przez okres do 3 miesięcy, po tym czasie dane osobowe są trwale
usunięte.
6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy system monitoringu wizyjnego
zarejestrował zdarzenia określone w pkt. 4 , zapis może zostać przeniesiony na
zewnętrzny nośnik pamięci i przechowywany do czasu zakończenia postepowania.
7. Bank może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. policja, organy sądowe). Ponadto, dane
te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Banku takim jak podmioty odpowiadające za nadzór nad działaniem monitoringu, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
z poleceniem Banku.
8. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do informacji o istnieniu
monitoringu, dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia
danych jej dotyczących, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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9. W zakresie działania monitoringu wizyjnego Bank oznacza pomieszczenia i teren
monitorowany w sposób widoczny i czytelny.
10. Wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą systemem monitoringu jest
równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych
w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez
kamery tego systemu.
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