
 

TEREN OBJĘTY  
MONITORINGIEM WIZYJNYM 

Realizując obowiązek wynikający z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
PL) 

INFORMUJEMY, ŻE: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu 

monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym przy wszystkich bankomatach, na 
których naklejono piktogramy informujące graficznie o fakcie rejestrowania zapisu z 
kamer, tj. prowadzenia monitoringu CCTV w trakcie korzystania z bankomatu, jest 
Warmiński Bank Spółdzielczy, 11-042 Jonkowo, Plac 650-Lecia Jonkowa 12, którego 
akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie                           
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000076432, NIP 739-030-42-71, REGON 
000572794, tel.:89/5129129, e-mail: centrala@wbs-jonkowo.pl.  
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 
skontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@wbs-jonkowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych opublikowane są na stronie 
www.centrala@wbs-jonkowo.pl. 
 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 
wizerunek, postać, zachowanie. Dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów 
bezpieczeństwa lub celów dowodowych). 
 

4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
fizycznego na terenie monitorowanym.  

 
5. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres 20-30 dni, a w przypadku 

wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich 
postępowań.  

 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
 
7. Posiada Pani/Pan prawo do: sprostowania (poprawienia) danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, tel. 22/8607086. 

 
8. Pani/Panu dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  
 
9. Przysługuje Pani/Panu  prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych oraz usunięcia danych osobowych.  
 


