
INFORMACJA 

O STOSOWANIU MONITORINGU, ZASADACH WEJŚCIA NA TEREN FIRMY ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Na terenie firmy DOMINO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą pod adresem: ul. Rzeźnicza 4, 58-200 Dzierżoniów, KRS: 0000931550, 

NIP: 8821005310, zwaną dalej Firmą, prowadzony jest monitoring wizyjny 

(rejestracja obrazu) za pomocą kamer w zakładach pracy mieszczących się w 

Dzierżoniowie (ul. Rzeźnicza 4, ul. Brzegowa 17/19, ul. Batalionów Chłopskich 

19), w Bielawie (ul. Popiełuszki 14) i w Lubinie (ul. Legnicka 69B). 
2. Firma powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest radca prawny 

Martyniusz Rak, adres e-mail: iod@domino.pl.  
3. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie: 

1) bezpieczeństwa Firmy i osób znajdujących się na jej terenie, 

2) ochrony mienia Firmy i osób znajdujących się na jej terenie, 

3) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

Firmę na szkodę, w tym w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4. Monitoring jest stosowany zarówno na terenie Firmy, jak i na terenie wokół 

Firmy. 

5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń o charakterze prywatnym, w tym 

pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.  

6. Pomieszczenia oraz teren monitorowany oznaczone są w sposób widoczny i 

czytelny za pomocą odpowiednich znaków graficznych. 

7. Nagrania z monitoringu Firma przetwarza wyłącznie do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3 powyżej. 

8. Dostęp do nagrań z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione przez 

Firmę.  

9. Jeżeli na monitoringu zarejestrowane są dane osobowe, podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest: 

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), zwanego dalej RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes Firmy wyrażony w celach wskazanych w pkt 3 

powyżej – jeżeli dane osobowe są danymi zwykłymi w rozumieniu 

przepisów RODO, 

2) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy uprawniający 

Firmę jako pracodawcę do wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

(rejestracja obrazu) na terenie Firmy oraz na terenie wokół Firmy przy 

spełnieniu przesłanek przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy – Firma 

skorzystała z tego uprawnienia i spełniła warunki wskazane w Kodeksie 

pracy, a podstawa wprowadzenia monitoringu przez Firmę jako 

pracodawcę realizuje się w celach wskazanych w pkt 3 powyżej.  

10. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni (ul. Brzegowa 

17/19 i ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie oraz ul. Legnicka 69B w 

Lubinie) lub 30 dni (ul. Rzeźnicza 4 w Dzierżoniowie oraz ul. Popiełuszki 14 w 

Bielawie) od dnia sporządzenia nagrania lub do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania, gdyby nagranie stanowiło dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (bez względu na 

rodzaj lub tryb tego postępowania) lub gdyby Firma powzięła wiadomość, że 

nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu.  

11. Nagrania z monitoringu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu po 

upływie okresów wskazanych w punkcie poprzedzającym, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej i nakładają na Firmę obowiązek dalszego 

przechowywania nagrań z monitoringu. 

12. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszej informacji jest 

Firma. 

13. Firma wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i 

organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a 

także przeszkoliła swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków 

przetwarzają dane osobowe z monitoringu, w celu zapewnienia stosowania 

przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1781), zwanej dalej Ustawą, oraz innych właściwych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

14. Źródłem przetwarzanych przez Firmę danych osobowych są osoby wchodzące na 

teren firmy, tj. osoby, których dane dotyczą. 

15. Podanie danych osobowych oraz umożliwienie ich utrwalenia poprzez 

monitoring jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren Firmy. 

16. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Firma 

przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do 

osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3 powyżej. 

17. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody 

osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane 

dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne 

umocowanie w obowiązujących przepisach prawa. 

18. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom 

przetwarzającym takie dane na rzecz Firmy, w tym w szczególności firmom 

świadczącym usługi ochrony oraz obsługi monitoringu na rzecz Firmy. W takiej 

sytuacji Administrator zawiera z podmiotami przetwarzającymi umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty przetwarzające 

przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie 

i w celach wskazanych w umowie powierzenia. 

19. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. 

20. Osoba, której dane dotyczą, ma uprawnienia wskazane w art. 12, 15-18 oraz 18-

22 RODO, tj. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych 

osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, 

uaktualniania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych (prawo do 

bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, niepodlegania 

profilowaniu, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień 

wynikających z przepisów RODO. 

21. Poza uprawnieniami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym 

mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Firmę narusza przepisy RODO. 
22. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, przez Firmę w rozumieniu przepisów RODO. 

23. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w 

pkt 20 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres 

e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@domino.pl lub w formie pisemnej na 

następujący adres Administratora: ul. Popiełuszki 14, 58-260 Bielawa. 
24. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, ono dotyczy, zdarzenie 

będące powodem Zgłoszenia, a także - w miarę możliwości – treść żądania, 

podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

25. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, 

a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub 

Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych 

informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą, oraz 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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