Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”),
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu 41-902 ul. Chorzowska 25, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000223325, NIP: 626 000 38 20,
kapitał zakładowy o wysokości: 16.000.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej
Spółką.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Spółce z którym można się
kontaktować na adres email: iod@csrg.bytom.pl
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary CSRG S.A., zlokalizowane przy
ul. Chorzowskiej 25, ul. Chorzowskiej 12d, ul. Krakowskiej 25, ul. Marklowickiej 3.
4. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane
i dostępne minimalnie przez okres 7 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od
ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się na miejscu na dysku
dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku
podlega tylko obraz (bez dźwięku).
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji
opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli
jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz ewentualnie podmiot, który
przetwarza Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Po uzyskaniu informacji, o zabezpieczeniu zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring
wizyjny, materiał zostaje zabezpieczony. Jego udostępnienie odbywa, się na pisemny
wniosek złożony do CSRG S.A.. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są
udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego
zdarzenia m.in. Policji, Prokuraturze, Sądom.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.
8. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę to ochrona mienia oraz
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, co stanowi jednocześnie cel
przetwarzania danych osobowych.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo
wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani , że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
profilowane.

