
Teren zakładu oraz urządzenia podlegają monitorowaniu 

Administratorem Danych jest: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą  

w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Kaniowska 3 

Kontakt: tel. 32 714 30 00 / e-mail: sekretariat@walcownia.com.pl 

Podstawy prawne monitorowania:  

• Art. 6 lit. c, f 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 (zw. dalej RODO) w nawiązaniu do art. 

222 kodeksu pracy. 

• PROCEDURA MONITORINGU WIZYJNEGO W WALCOWNI METALI „DZIEDZICE” 

S.A. 

Cele monitorowania:  

Monitoring wizyjny może być instalowany wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, nadzoru nad procesem 

technologicznym lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

na szkodę.  

Zakres monitorowania:  

Rejestrowany jest tylko obraz. Monitoringiem objęty jest teren wewnętrzny zakładu:  

Hala Oddziału Odlewni / Hala Wydziału Prasowni - Ciągarni / Hala Działu Logistyki / Hala 

Magazynu Dostaw Złomów / Hala Wydziału Krążkowni oraz urządzenia i maszyny – 

oznaczone piktogramami i teren zewnętrzny: w obrębie granic zakładu, bramy wjazdowe.  

Przysługujące prawa:  

Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia 

przetwarzania, prawo do usunięcia. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Zasady udostępnienia nagrań:  

Dane mogą być udostępniane na wniosek uprawnionym organom (policja, prokuratura, służby 

specjalne, itp.) w zakresie prowadzonych przez nich czynności na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz innym osobom wykazującym uzasadniony interes prawny. 

Wniosek o udostępnienie nagrań zawiera formularz DT-11 (do pobrania na stronie 

internetowej https://walcownia.com.pl). 



Udostępnienie nie może naruszać prawa innych osób do ochrony wizerunku i ochrony dóbr 

osobistych. Osoba, której dane dotyczą może również wnioskować o zabezpieczenie nagrania 

na czas wszczęcia postępowania przez właściwe organy. 

 

Odbiorcy danych:  

Odbiorcami danych są podmioty na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych 

postępowań oraz inne podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

Okres przechowywania nagrań:  

Nagrania obrazu przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,  

i przechowuje do czasu nadgrania kolejnych zapisów, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od 

dnia nagrania (z reguły jest to okres od dwóch tygodni do jednego miesiąca). W przypadku,  

w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub administrator postanowił, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 

określony ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się przez e-mail: rodo@walcownia.com.pl. 
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