
Obowiązek informacyjny dla prowadzenia monitoringu wizyjnego przez TIMEX SA 

1. Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych pozyskanych na drodze 
monitoringu wizyjnego? 

TIMEX S.A. 
Ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa 

info@timexsa.pl 

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przesłanki  prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rade (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 ROZPORZĄDZENIE 
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 – RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia TIMEX SA. 

3. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Jedynie w 
przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie prawa lub mamy uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w 
postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowań.  

4. Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 
 TIMEX SA  oraz podmiotom udzielającym wsparcia TIMEX SA  na zasadzie zleconych usług i 
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Przysługuje Ci prawo do: 

- informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;  
- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
- prawo do żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych, 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- przenoszenia swoich danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).  

 


