
 

   

BANK SPÓŁDZIELCZY  

W BARCINIE   

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 

W związku z realizacją wymogów 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 (zwane dalej RODO) Bank Spółdzielczy w Barcinie, 

informuje, że: 

1. Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Barcinie, z 

siedzibą 88-190 Barcin, ul. Kościelna 8, tel. 52 383 27 10, email: bank@bsbarcin.pl 

(zwany dalej „Administratorem”). 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Bank Spółdzielczy w Barcinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem 

email: iod@bsbarcin.pl, pod numerem telefonu 512-670-189 lub pisemnie na adres 

Naszej siedziby wskazany w ust. 1. 

 

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Banku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od daty 

nagrania, z wyjątkiem przypadków prowadzenia postępowania przez uprawnione 

organy, co spowoduje dłuższy czas przetwarzania, wymagany do prowadzenia takiego 

postępowania. 

 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym z 

mocy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku na podstawie 

zawartej umowy powierzenia danych.  

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – 

tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a także automatycznemu 

podejmowaniu decyzji w Pani/Pana sprawach. 

 

8. Obowiązek podania danych osobowych 

Wejście na teren monitorowany spowoduje automatyczne zarejestrowanie obrazu, w 

tym sensie jest wymagane przez Bank do wstępu na teren monitorowany. 
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