OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
W SPRAWIE MONITORINGU W SPÓŁCE BIOGENED S.A.
Na podstawie art. 222 §8 w związku z art. 223 §4 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
BIOGENED S.A. informuje, że na terenie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99:
✓

funkcjonuje całodobowy system kamer monitoringu wizyjnego, zapisujący wizerunek osób
wchodzących / wychodzących, przemieszczających się między budynkami lub wjeżdżających /
wyjeżdzających z terenu spółki. Monitoring obejmuje otoczenie aż do ogrodzenia, wejścia do
budynków, drogi dojazdowe, chodniki i bramę wjazdową, a także pomieszczenia magazynowe, korytarz
prowadzący do magazynu surowców i opakowań, pomieszczenie Działu IT oraz pomieszczenia Działu
Produkcji. Kamery są widoczne i nie są ukryte w żaden sposób;

✓

funkcjonuje całodobowy system monitoringu GPS zainstalowany w pojazdach służbowych oraz
laptopach, udostępnionych pracownikom w związku z wykonywaną pracą.

Zastosowane formy monitoringu są niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionych interesów
pracodawcy i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia pracodawcy,
pracowników, kontrahentów, klientów, osób trzecich, znajdujących się na terenie zakładu pracy, jak
również kontrolę produkcji towarów wytwarzanych przez BIOGENED S.A., zachowanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz zapewnienie organizacji pracy,
umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi
narzędzi pracy, w tym w szczególności pojazdów służbowych i laptopów. Informacje zgromadzone w
wyniku działania monitoringu GPS są niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienia
wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w
żadnym innym celu. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu określone zostały w Regulaminie
monitoringu.
BIOGENED S.A. informuje, że zgodnie z art. 4 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej w skrócie „RODO”, wizerunek
twarzy, który został przetworzony przy użyciu specjalnych środków technicznych w celu jednoznacznej
identyfikacji,
stanowi
dane
biometryczne,
które
również
stanowią
dane
osobowe.
W związku z tym uprzejmie wyjaśniamy:
I.

II.

III.

Administrator danych osobowych:
BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych w postaci Państwa wizerunku utrwalonego za pomocą kamer
monitoringu.
Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach
ochrony swoich danych osobowych: pod adresem e-mail: iod@biogened.pl albo pisemnie na adres
spółki BIOGENED S.A., wskazany w pkt I.
Zakres przetwarzanych danych:
Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane w postaci wizerunku Państwa osoby (w
tym wizerunek twarzy), jak również w postaci cech szczególnych osoby, numerów
identyfikacyjnych rzeczy (np. numerów rejestracyjnych pojazdów, numerów bocznych pojazdów
itp.). Jeżeli Pani/Pana wizerunek twarzy zostanie przetworzony przy użyciu specjalnych środków
technicznych w celu jednoznacznej identyfikacji Państwa osoby, wówczas staje się on daną
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biometryczną. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także wtedy,
gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych
informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń
wymagających szczególnej ochrony. W przypadku danych przetwarzanych przez system
monitoringu GPS w pojazdach samochodowych przetwarzane dane obejmują również położenie
pojazdu, jego prędkość i fakt włączenia lub wyłączenia silnika.
IV. Cele i podstawy przetwarzania:
Określono cele przetwarzania Państwa danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu.
Jako Administrator będziemy przetwarzać te dane w celach wskazanych powyżej, a podstawę ich
przetwarzania w przypadku Państwa wizerunku stanowią przepisy ustawy z dnia 26.06.1974 r.
Kodeks pracy (podstawa prawna z art. 222 w związku z art. 223 § 4 k.p.), zaś w przypadku danych
biometrycznych – podstawa prawna z art. 22 1 b §2 k.p. Zastosowane formy monitoringu są
niezbędne także z punktu widzenia prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy (podstawa
prawna - art. 6 ust. 1 lit f) RODO) i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w
obszarze objętym monitoringiem. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na udostępnianie swojego
wizerunku również w innych celach, wówczas podstawę prawną przetwarzania wizerunku stanowić
będzie także art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
V.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana wizerunek utrwalony za pomocą kamer monitoringu lub systemu monitoringu GPS
będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane
te są przetwarzane, w szczególności przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od chwili nagrania w
formie umożliwiającej identyfikację osoby. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu przedawnienia roszczeń.
VI. Odbiorcy danych:
Do Państwa danych osobowych w postaci wizerunku mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy
(podmioty przetwarzające), informatycy, likwidatorzy szkód majątkowych i osobowych, agencja
ochrony
mienia,
spółka
kadrowo
–
płacowa
i kancelaria prawna, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także organy publiczne i służby
porządkowe oraz osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań, np. osoby
poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
VII.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do nagrań oraz otrzymania ich kopii w szczególnie uzasadnionych
przypadkach;
b) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i /lub usunięcia danych,
które Panią/Pana dotyczą;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
VIII. Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych:
Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego za pomocą
monitoringu jest wymagane ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz
właściwej organizacji pracy i stanowi warunek realizacji przez pracodawcę umowy, której
Pani/Pan jest lub będzie stroną.
IX.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu monitoringu, w pełni
zrozumiałam/em jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
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