
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY NA OBSZARZE 

LOTTE WEDEL SP. Z O.O. 
 

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (03-801), przy ul. Zamoyskiego 28/30 (dalej: „my” lub „LOTTE Wedel”).  

Kontakt w sprawach danych osobowych:  

▪ na piśmie na adres siedziby LOTTE Wedel: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 

Warszawa  
▪ telefonicznie: (22) 670 77 00; fax: (22) 670 77 01 

▪ pod adresem e-mail: dane.osobowe@wedel.pl. 
 

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

LOTTE Wedel przetwarza dane osobowe w postaci: wizerunku, cech szczególnych osoby 

oraz numerów identyfikacyjnych pojazdów – numery tablic rejestracyjnych. 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na terenie 
LOTTE Wedel, kontroli produkcji, a także zachowanie w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. 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, dalej: „RODO”, w ramach realizacji naszych 
uprawnień wynikających z przepisu art. 222 kodeksu pracy),  

b) zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób na obszarze LOTTE Wedel objętym 

monitoringiem (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja naszego 
prawnie usprawiedliwionego interesu). 

c) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez 

LOTTE Wedel (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO realizacja naszego 
prawnie usprawiedliwionego interesu).  

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym nie podlegają profilowaniu. 
 
 

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym: teren wewnętrzny LOTTE Wedel oraz obszar 

wokół terenu LOTTE Wedel wraz z drogami dojazdowymi i przyległymi budynkami. 

Konsekwencje braku podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na 
obszar LOTTE Wedel. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową zezwolenia na 

wejście na obszar LOTTE Wedel.  

 
Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, 

wymagających przetwarzania danych, np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące 

usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym usługi ochrony 

osób i mienia, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą 

być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, np. Policji. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 
Nagrania z monitoringu przechowujemy przez okres od 2 tygodni do 3 miesięcy od daty 

ich powstania, chyba że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa – wówczas nagrania będą przechowywane do czasu 
prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Nagrania z monitoringu obszaru 

produkcji są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń dotyczących naszych 
wyrobów. Po upływie wskazanych okresów nagrania są usuwane. 

 

mailto:dane.osobowe@wedel.pl


Uprawnienia i skarga do organu nadzoru 

Mają Państwo prawo dostępu do nagrań z monitoringu, prawo do żądania ich 
sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, 

jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 
anonimizacji wizerunku. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne 

zgłoszenie na adres siedziby LOTTE Wedel lub za pośrednictwem e-mail: 

dane.osobowe@wedel.pl 
 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w Warszawie. 
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