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Informacje dodatkowe: 

Osoba, której wizerunek jest przetwarzany – utrwalany ma prawo żądać od administratora 

potwierdzenia, czy dotyczące jej dane są przetwarzane, jeżeli tak, ma ona prawo dostępu do tych danych 

oraz informacji zgodnie z art.. 15 RODO, 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgodnie z art. 16 RODO żądać od Administratora sprostowania 

dotyczących jej danych osobowych i ewentualnie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgodnie z art. 17 RODO żądać od Administratora usunięcia danych 

osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek np. prawo do usunięcia danych. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgodne z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek np. sprzeciw przetwarzania danych osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą  ma prawo zgodnie z art. 21 RODO w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania jej danych osobowych, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji. W takim 

przypadku administrator powinien zaprzestać przetwarzania jej danych osobowych, chyba że wskaże on 

istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnym wobec interesów, praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu roszczeń. 

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych dotyczących jego 

osoby narusza przepisy zgodnie z art. 77 RODO. Skarga powinna zostać złożona w państwie członkowskim 

w chwili i miejscu swojego pobytu z uwzględnieniem miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia 

przepisów.  

Organem właściwym do nadzoru, złożenia oraz rozpatrzenia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Istnieje również możliwość złożenia skargi drogą tradycyjną lub 

elektroniczną poprzez stronę www.uodo.gov.pl  

Dane osobowe utrwalone system monitoringu nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

Bank nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

Administrator odpowiedzialny za monitoring: 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 4  

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

e-mail iod@bssuwalki.pl  

Cel monitoringu: 

Zabezpieczenie dowodów w przypadku naruszenie przepisów prawa.  

Zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom oraz Klientom Banku. 

Podstawa prawna: 

- art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (Ogólne Rozporządzanie o Ochronie 

Danych -RODO). 

Uzasadniony Interes realizowany przez administratora 

- ochrona zdrowia i życia Klientów, Interesantów oraz Pracowników  

- ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa 

Czas przechowywania nagrań: 

Do 3 miesięcy od momentu nagrania 

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnienia nagrań z  monitoringu 

udostępniane są w: 

Komórce Obsługi Informatycznej  tel. 87 565-01-97 

Ogólnodostępne miejsca monitorowane: 

- sala obsługi Klientów/Interesantów 

- parking przed oraz za budynkiem Banku 

- bankomaty, których właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Suwałkach 

http://www.uodo.gov.pl/
mailto:iod@bssuwalki.pl

