Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Z tego dokumentu dowiedzą się Państwo, po co zbieramy Państwa dane i co z nimi robimy.
1.

Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych i z kim się kontaktować w tej sprawie
Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A. Mogą Państwo się z nami
kontaktować:
a) listownie – Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
b) telefonicznie – 1 9999, 781 119 999 (z Polski) lub +48 61 81 1 9999 (z zagranicy), opłata jest zgodna
z taryfą Państwa operatora,
c) pocztą elektroniczną – kontakt@santander.pl,
d) w inny sposób, który wskazujemy na santander.pl
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. To osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawie
ochrony danych. Mogą to Państwo robić:
a) listownie – Santander Bank Polska S.A., pl. Kolorowa 10, 60-198 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor
ochrony danych”,
b) pocztą elektroniczną – iod@santander.pl.
W pkt 7 znajdą Państwo informacje, jak złożyć wniosek, aby skorzystać ze swoich praw.

2.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu, który wynika z naszego prawnie uzasadnionego
interesu [1], tj.:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
b) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby nas narazić na szkodę.

3.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych
1. Nasz monitoring wizyjny polega rejestracji obrazu w budynkach oraz na zewnątrz budynków, w
których usytuowani są w szczególności nasi pracownicy i mienie banku.
2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: Państwa wizerunek, tablice rejestracyjne pojazdów.

4.

Komu i dokąd możemy udostępnić Twoje dane
1. Możemy udostępnić Państwa dane takim odbiorcom, jak:
a) podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi ochrony i monitoringu, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane jedynie na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie;
b) organy prowadzące postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji,
prokuraturze, sądom, które działają na odrębnych przepisów prawa.
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

5.

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane
1) Nagrania z monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzali przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od
dnia ich utrwalenia.
2) Jeśli okaże się, że:
a) nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
b) powzięliśmy informację, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu
termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
3) Po upływie terminu nagrania są usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.

6.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje lub profilujemy
Wobec Państwa danych osobowych nie będziemy stosowali zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

7.

Jakie prawa Państwu przysługują
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Podstawy prawne
[1] 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Obowiązuje od 11.03.2022 r.

