
 
 
 

INFORMACJA O STOSOWANIU MONITORINGU VIDEO 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
    W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i ich 
przetwarzania tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 
 
    Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółka z o. o. z siedzibą w Pilźnie (adres siedziby: 39 – 220 
Pilzno, ul. Legionów 58), dane kontaktowe: telefon 14 6706130, e-mail: biuro@stan-
taurus.com.pl). 

    Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
„TAURUS” Spółka z o. o. prowadzi monitoring wideo w wyodrębnionych lokalizacjach, w 
szczególności zaś: na terenie zakładów produkcyjnych, na terenie barów firmowych sieci BAR 
TAURUS oraz w punktach handlowych (sklepy i hurtownie). We wszystkich tych punktach 
umieszczono stosowne tablice informacyjne o zainstalowanym monitoringu. 

    Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku 
z niezbędnością takiego przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółka z o. 
o. Wskazanymi celami są: zapobieganie przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
pracownikom i kontrahentom Spółki. 

    Nagrania będą dostępne i przeglądane tylko w przypadku podejrzenia o popełnienie 
przestępstwa i/lub wykroczenia, naruszenia wewnętrznych wytycznych lub w ramach kontroli 
oraz w celu wyjaśnienia kwestii bezpieczeństwa. Nagrania mogą zostać przekazane organom 
ścigania w przypadku popełnienia przestępstwa lub jeśli takie ujawnienie jest wymagane przez 
prawo. 
    Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na nasza rzecz usługi 
ochrony osób i mienia. 

    Nagrania z monitoringu wideo są usuwane najpóźniej po 60 dniach od momentu dokonania 
nagrania, z wyjątkiem sytuacji gdy istnieje prawnie uzasadniona potrzeba jego dłuższego 
przechowywania. 

    Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, do informacji o 
objęciu monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony przed rozpowszechnianiem Państwa 
wizerunku, jak również prawo żądania usunięcia danych, chyba że przepisy odrębne stanowią 
inaczej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


