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MONITORING WIZYJNY 

 
Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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- dalej RODO, 

przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych  
w postaci monitoringu wizyjnego. 

 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest PROWOD Sp. z o.o. z 
siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000102843, zidentyfikowana do celów 
podatkowych pod NIP 7541000021, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON 530944564. 
Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod 
nr: 77 469 11 81 lub pisemnie na adres biura Administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole.  
W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-
mail.: iod@prowod.pl  
 

Administrator informuje, iż stosuje monitoring wizyjny:  

 w obiektach Spółki Prowod, a także w ich bezpośrednim otoczeniu. Monitoring wizyjny prowadzony przez 
Administratora funkcjonuje na terenie obiektów: w Kup przy ul. Rynek 4, Opolu/Czarnowąsach przy ul. J. 
Kłopockiej 3, Oczyszczalni Ścieków w Dobrzeniu Wielkim i Murowie, Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chróścicach. Monitoring nie obejmuje żadnych pomieszczeń wewnątrz 
budynków, rejestrowane są tylko zdarzenia na zewnątrz obiektów. 

 

 w pojazdach odbierających odpady komunalne. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wykorzystywane 
będą wyłącznie jako informacje niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji usług świadczonych przez 
Administratora w zakresie odbioru odpadów komunalnych m.in. wyjaśniania kwestii spornych, rozpatrywania 
zgłaszanych reklamacji w zakresie obsługi nieruchomości. Monitoring obejmuje nagranie z kamery umieszczonej 
na samochodzie, w ramach którego rejestrowany jest zewnętrzny obszar trasy pojazdu oraz zewnętrzne obszary 
boczne i tył pojazdu, jak również wykonywane czynności takie jak wystawienie odpowiednich pojemników lub  
worków na odpady przez właścicieli nieruchomości oraz ich załadunek.  

 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?  
Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzane na podstawie:  

 art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

 art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów 
prawa m.in. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach, Rozporządzenia w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,  

 art. 6 ust.1 lit. f) RODO  - w  celach  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za który 
uważa się w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie 
obiektów Spółki, zapewnienie ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, 
zapewnienie ochrony mienia, zapewnienie właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi 
pracy, zapewnienie prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych. 

 
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez 
okres wynikający z przepisów prawa, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od dnia zapisu.  
 
 
 
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? 
Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty wyłącznie uprawnione do ich uzyskania na podstawie 
przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator 
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zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych m.in.: obsługujące i zapewniające prawidłowe działanie 
monitoringu, świadczące usługi ochrony osób i mienia, kancelarie prawne świadczące pomoc prawną.  
W przypadku usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zapisy z monitoringu mogą być przekazywane Gminom, 
na zlecenie których Administrator świadczy te usługi. 
 
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych? 
Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo żądania dostępu do nagrań o ile realizacja 
tego prawa będzie zgodna z przepisami prawa i nie naruszy praw innych osób oraz będą istniały techniczne możliwości 
ich realizacji.  
Pragniemy jednak poinformować, iż na podstawie samego zapisu monitoringu Administrator Danych nie jest w stanie 
zidentyfikować każdej osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające 
identyfikacji i w tych przypadkach nie mają zastosowania zapisy artykułów 15 – 20  RODO, które mówią o prawach 
osoby, której dane dotyczą. 
 
 Niezależnie od powyższego, informujemy że osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do 
wniesienia: 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),  

 skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa 
się z naruszeniem RODO. 

 
Informacje dodatkowe 
O stosowanym monitoringu informują także umieszczone na pojazdach komunalnych oraz na terenie zarządzanym 
przez Administratora odpowiednie znaki graficzne i tekstowe. 
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 


