Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Komunalnej Sp. z o. o.
ADRES:
ul. Jagiełły 13 43-155 Bieruń
tel. (032) 216-27-64, (032) 328-96-84
e-mail: bpik@bpik.com.pl

Informacje na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również Polski, obowiązuje
rozporządzenie 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 (ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”.
Celem RODO jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE możliwie jak największej kontroli
nad przetwarzaniem przez przedsiębiorców ich danych osobowych oraz zapewnienie
odpowiedniego poziomu ich ochrony. Nasza działalność została dostosowana do
wymogów stawianych przez RODO oraz pozostaje w pełnej zgodności z wchodzącymi w
życie przepisami.
W związku z tym, że RODO nakłada na BPIK Sp. z o.o. nowe obowiązki informacyjne w
zakresie przetwarzania danych osobowych, chcemy żeby byli Państwo świadomi, że
przetwarzamy również i Państwa dane osobowe. Na bieżąco aktualizujemy klauzule
informacyjne przekazywane m.in. kandydatom do pracy, pracownikom, obecnym,
przyszłym klientom, oraz kontrahentom.
Mamy nadzieję, że informacje jakie zamieszczono poniżej okażą się być przydatne i
wyjaśnią w jaki sposób BPIK Sp. z o.o. dba o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych
oraz zgodność z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
standardami.

Z poważaniem,
Zarząd: BPIK Sp. z o.o.
Bieruń, dnia 1 października 2019 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w
ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego w PSZOK
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Administratorem Państwa danych jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń. Kontakt
z administratorem możliwy jest poprzez tel. (032) 216-27-64, (032) 328-96-84
lub wiadomość kierowaną na adres e-mail: bpik@bpik.com.pl.
Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod
adresem mail: daneosobowe@bpik.com.pl lub korespondencyjnie na adres
Administratora (ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń).
Dane osobowe przetwarzane będą, w celu ograniczenia działań
niewłaściwego sposobu zagospodarowania odpadów, w tym ograniczenia
celowych podpaleń zgodnie art. 25 ust. 6a – 6e, w związku z art. 25 ust. 8a
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 10 maja 2018 r.,
Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) oraz na postawie art. 22² §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
Udostępnienie zapisanego obrazu lub kopii zapasowej zapisanego obrazu
może odbywać się na podstawie art. 25 ust. 6c ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach na żądanie:
5.1.
organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki
odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji
Skarbowej,
Straży
Granicznej,
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Ponadto przewidywanymi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą
być:
6.1.
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami nakładającymi na
administratora stosowne obowiązki prawne - w tym w
szczególności organom administracji publicznej oraz innym
podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji przypisanych im
zadań publicznych;
6.2.
podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne
do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom
realizującym obsługę prawną, obsługę IT, obsługę rachunków
bankowych, usługi operatorów poczty usługi polegające na
zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i mienia administratora,
oraz innym podmiotom realizującym wsparcie techniczne i
organizacyjne.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą
przez okres miesiąca od daty dokonania zapisu zgodnie z art. 6b ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
W przypadku zabezpieczenia danych na potrzeby postępowań
prowadzonych przez uprawnione organy administracji publicznej, dane takie
są przechowywane przez czas trwania postępowania.
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W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani / Panu szereg praw, w tym
prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych, prawo żądania do ich
sprostowania, sprzeciwu, usunięcia danych (zwanego również „prawem do
bycia zapomnianym” w zakresie możliwym do realizacji przez administratora
zgodnie z przepisami prawa), a także ograniczenia przetwarzania
prowadzonego przez administratora.
Dodatkowo przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych
jest na stronie internetowej UODO znajdującej się pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem w
przestrzeni publicznej. Wymienione prawo realizowane jest przez
administratora danych poprzez rozmieszczenie na monitorowanym obszarze
tablic informujących o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz zamieszczeniem
informacji na stronie internetowej, pod adresem: http://www.bpik.com.pl/.

