
KLAUZULA INFORMACYJNA O STOSOWANIU MONITORINGU WIZYJNEGO W FOSFAN S.A. 

 

1. W głównej lokalizacji FOSFAN S.A. w Szczecinie na ul. Nad Odrą 44/65 stosowany jest monitoring 

wizyjny obejmujący cały obszar produkcyjno-usługowy, w tym posterunki ochronne, drogi dojazdowe  

i wewnętrzne, taśmy produkcyjne nawozów, budynki biurowe i techniczne, magazyny, warsztaty 

sprzętu ciężkiego, nabrzeże portowe z dojazdami i tunelami, kontenery magazynowe, place i parkingi. 

 

2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest FOSFAN S.A z siedzibą Szczecin ul. Nad Odrą 44/65, 

telefon: 91 44 55 600, adres e-mail: biuro@fosfan.pl  [dalej: Spółka, Administrator]. 

3. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest w siedzibie Spółki, adres  e-mail: iod@fosfan.pl  telefon: 

512 895 544. 

4. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, interesantów, gości   

i ochrony mienia Spółki, a dane są przetwarzane na następujących podstawach prawnych: 

1) dane w postaci rejestracji wizerunku osób i pojazdów są przetwarzane na podstawie art. 222 

Kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”). 

2) wstęp/wjazd na teren Spółki w lokalizacji Nad Odrą dodatkowo wymaga podania niezbędnych 

danych w zakresie: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu.  

Dane osobowe umożliwiające wstęp/wjazd na teren Spółki są przetwarzane na podstawie art. 36 ust. 

1 pkt. 1) ustawy o ochronie osób i mienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. W zakresie nagrań z monitoringu wizyjnego, zgodnie RODO mają Państwo następujące prawa:  

dostępu do nagrań z monitoringu, prawo do żądania usunięcia swoich danych z monitoringu lub 

anonimizacji tych danych oraz prawo do ograniczenia okresu przetwarzania danych. 

6. W zakresie danych niezbędnych do wstępu na teren Spółki, mają Państwo następujące prawa: 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli 

uznają Państwo że przetwarzamy dane niezgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wstępu/wjazdu na teren Spółki, ich niepodanie 

będzie skutkowało zakazem wstępu/wjazdu na teren Spółki. 

9. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora, 

firma ochroniarska, zewnętrzna firma odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury informatycznej 

Spółki oraz w uzasadnionych okolicznościach prawnych uprawnione podmioty publiczne. 

10. Państwa dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 

nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, natomiast dane niezbędne do wstępu/wjazdu na teren Spółki 

będą przechowywane przez okres 1 roku. 

 

W sytuacji pytań lub wątpliwości mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych w siedzibie Spółki, pod adresem e-mail: iod@fosfan.pl  lub telefonicznie: 512 895 544. 

 

mailto:biuro@fosfan.pl
mailto:iod@fosfan.pl
mailto:iod@fosfan.pl

