
Informacja dotycząca monitoringu obiektów 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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) Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie (dalej Bank) 
informuje, że: 
1) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach 

przetwarzania danych osobowych jest Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, ul. Kopernika 28, 82-500 
Kwidzyn,  nr REGON 0495935, dalej zwany Bankiem. 

2) Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej 
bank@powislanski.pl,  telefonicznie: 55 261-45-30 lub pisemnie na adres Banku. 

3) W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 
jest możliwy poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: iod@powislanski.pl 

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony 
mienia Banku oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bank na szkodę, 
tzn. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, zgodnie z art.6 ust. 1 lit f RODO. 

5) Monitoring wizyjny jest stosowany 24 godzina na dobę i polega na podglądzie  i rejestrowaniu obrazu poprzez 
kamery zamontowane w obiektach Banku obejmujące wnętrze i otoczenie placówek Banku. 

6) Nagrania obrazu pochodzącego z monitoringu wizyjnego Bank przetwarza wyłącznie do celów, dla których 
zostały zebrane, a ich przechowywanie będzie możliwe przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. 

7) W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Bank powziął wiadomość, iż 
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych z monitoringu ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów wymienionych w 
przepisach prawa lub podmiotów mających prawnie usprawiedliwiony interes, który wykażą. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora Banku dostępu do swoich danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.  
W przypadku złożenia przez Panią/Pana żądania Bank może prosić o podanie dodatkowych informacji, 
pozwalających ustalić tożsamość osoby składającej żądanie. 

10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Bank dokonywane było wbrew 
przepisom prawa, z naruszeniem Pana/Pani praw i wolności. 
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