MONITORING WIZYJNY
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie obiektu jest MAKRO
Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-183, Al. Krakowska 61 („MAKRO”).
We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MAKRO, można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) Listownie: adres jak wyżej
b) Email: ochrona.danych@makro.pl
Monitoring stosowany jest – z zachowaniem prywatności i godności osób – w celu ochrony mienia
oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu; podstawą przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora w postaci ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na
terenie obiektu.
Dostęp do danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu będzie ograniczony tylko do
uprawnionych pracowników MAKRO oraz podmiotu świadczącego usługi ochrony osób i mienia na
terenie obiektu.
Nagrania z monitoringu mogą zostać udostępnione na wezwanie sądu lub innemu uprawnionemu
organowi w związku z prowadzonym postępowaniem.
Nagrania z monitoringu podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy, przy czym termin ten może
ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli administrator powziął
wiadomość, że nagrania obrazu stanowią dowód lub mogą stanowić dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje ponadto prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu MAKRO a sprzeciw jest uzasadniony szczególną
sytuacją tej osoby.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu
MAKRO.
Nagrania z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji
człowieka, w tym profilowane.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w MAKRO są opisane w „Polityce
prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.makro.pl lub w hali MAKRO / MAKRO Punkcie.

