
REGULAMIN MONITORINGU 
 

1) Administratorem systemu monitoringu i administratorem przetwarzanych przez system danych 
osobowych jest SILESIA RING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA , z siedzibą w Kamieniu Śląskim, 47-325 Kamień Śląski, ul. Lotnicza 5-7, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 
0000738530  (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy 
– KRS), o nadanym REGON: 932930766, NIP: 8942765250. 

2)  Monitoring prowadzony jest przez w/w Spółkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz ochrony osób i mienia. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 6 
ust. 1 pkt 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 (RODO), a tu 
uzasadniony cel Administratora Danych. 

3) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych utrwalonych w ramach 
monitoringu i prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego 
oświadczenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osoby, której dane dotyczą, odpowiednio do postanowień RODO. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6)  Z przysługujących Pani/u wobec Administratora Danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w 
siedzibie Administratora Danych, drogą pocztową lub elektroniczną. Wszelką korespondencję w 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: SILESIA 
RING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 
Lotnicza 5-7,  47-325 Kamień Śląski, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty 
elektronicznej: biuro@silesiaring.pl, a także pod numerem telefonu +48 691 017 555. 

7) Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny  jest do wglądu na Recepcji Budynku 
administracyjnego/ hotelowego oraz na stronie www.silesiaring.pl 


