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Monitoring wizyjny – obowiązek Informacyjny 

LELLEK sp. z o. o. 

 

Kto jest administratorem moich danych? 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem Twoich danych 

osobowych jest LELLEK sp. z o. o.  z siedzibą w Opolu, adres: ul. Opolska 2c, 45-960 Opole 

(„Administrator”). 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych? 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt 

kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@lellek.com.pl  

Jaki jest cel przetwarzania moich danych? 

Dane mogą być przetwarzanie w celu kontrolowania i monitorowania ruchu osobowego dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność 

Administratora oraz w celu ochrony interesów gospodarczych Administratora ze względu na prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 

222§1 Kodeksu Pracy. 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora? 

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Państwa wizerunek zarejestrowany przez 

kamery.  

Komu przekazywane są moje dane? 

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane  

lub powierzane następującym podmiotom: 

• świadczącym usługi ochrony osób i mienia dla Administratora, 

• świadczącym usługi zarządzania budynkiem dla Administratora, 

• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 

• firmom obsługującym w zakresie technicznym urządzenia służące do monitoringu, 

• firmom ubezpieczeniowym, z którymi Administrator ma podpisane polisy, w procesach 
odszkodowawczych,  

• organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. 
Jak długo moje dane będą przechowywane? 

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania.  

W celach dowodowych Administrator może zabezpieczać nagrania zarejestrowane przez monitoring 

wizyjny, na których zostały utrwalone zdarzenia stanowiące zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 

wówczas nagrania mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 60 dni, do czasu wyjaśnienia sprawy 

lub prawomocnego zakończenia postepowania sądowego. Po upływie tych okresów dane będą 

usuwane lub zanonimizowane. 

Jakie mam prawa? 

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy: 

• prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO), 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO), 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO), 

• możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO), 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust.  
1 lit. f) RODO). 

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: iod@lellek.com.pl   

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Monitoring wizyjny 

 

• Administratorem danych jest LELLEK sp. z o.o., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole. 

• Kontakt z inspektorem Ochrony Danych – iod@lellek.com.pl. 

• Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia  

na terenie obiektów. 

• Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 222§1 Kodeksu Pracy. 

• Dane będą przechowywane nie dłużej niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania. 

Więcej informacji dostępne w Recepcji salonu. 
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Monitoring wizyjny – obowiązek Informacyjny 

LELLEK Gliwice sp. z o. o. 

 

Kto jest administratorem moich danych? 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem Twoich danych 

osobowych jest LELLEK Gliwice sp. z o. o.  z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Portowa 2,  

44-100 Gliwice („Administrator”). 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych? 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt 

kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@lellek.com.pl  

Jaki jest cel przetwarzania moich danych? 

Dane mogą być przetwarzanie w celu kontrolowania i monitorowania ruchu osobowego dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność 

Administratora oraz w celu ochrony interesów gospodarczych Administratora ze względu na prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 

222§1 Kodeksu Pracy. 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora? 

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Państwa wizerunek zarejestrowany przez 

kamery.  

Komu przekazywane są moje dane? 

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane  

lub powierzane następującym podmiotom: 

• świadczącym usługi ochrony osób i mienia dla Administratora, 

• świadczącym usługi zarządzania budynkiem dla Administratora, 

• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 

• firmom obsługującym w zakresie technicznym urządzenia służące do monitoringu, 

• firmom ubezpieczeniowym, z którymi Administrator ma podpisane polisy, w procesach 
odszkodowawczych,  

• organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. 
Jak długo moje dane będą przechowywane? 

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania.  

W celach dowodowych Administrator może zabezpieczać nagrania zarejestrowane przez monitoring 

wizyjny, na których zostały utrwalone zdarzenia stanowiące zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 

wówczas nagrania mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 60 dni, do czasu wyjaśnienia sprawy 

lub prawomocnego zakończenia postepowania sądowego. Po upływie tych okresów dane będą 

usuwane lub zanonimizowane. 

Jakie mam prawa? 

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy: 

• prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO), 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO), 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO), 

• możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO), 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust.  
1 lit. f) RODO). 

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: iod@lellek.com.pl   

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Monitoring wizyjny 

 

• Administratorem danych jest LELLEK Gliwice sp. z o.o., ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice. 

• Kontakt z inspektorem Ochrony Danych – iod@lellek.com.pl. 

• Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia  

na terenie obiektów. 

• Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 222§1 Kodeksu Pracy. 

• Dane będą przechowywane nie dłużej niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania. 

Więcej informacji dostępne w Recepcji salonu. 
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Monitoring wizyjny – obowiązek Informacyjny 

LELLEK Koźle sp. z o. o. 

 

Kto jest administratorem moich danych? 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem Twoich danych 

osobowych jest LELLEK Koźle sp. z o. o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. B. Chrobrego 25,  

47-200 Kędzierzyn-Koźle („Administrator”). 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych? 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt 

kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@lellek.com.pl  

Jaki jest cel przetwarzania moich danych? 

Dane mogą być przetwarzanie w celu kontrolowania i monitorowania ruchu osobowego dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność 

Administratora oraz w celu ochrony interesów gospodarczych Administratora ze względu na prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 

222§1 Kodeksu Pracy. 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora? 

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Państwa wizerunek zarejestrowany przez 

kamery.  

Komu przekazywane są moje dane? 

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane  

lub powierzane następującym podmiotom: 

• świadczącym usługi ochrony osób i mienia dla Administratora, 

• świadczącym usługi zarządzania budynkiem dla Administratora, 

• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 

• firmom obsługującym w zakresie technicznym urządzenia służące do monitoringu, 

• firmom ubezpieczeniowym, z którymi Administrator ma podpisane polisy, w procesach 
odszkodowawczych,  

• organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. 
Jak długo moje dane będą przechowywane? 

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania.  

W celach dowodowych Administrator może zabezpieczać nagrania zarejestrowane przez monitoring 

wizyjny, na których zostały utrwalone zdarzenia stanowiące zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 

wówczas nagrania mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 60 dni, do czasu wyjaśnienia sprawy 

lub prawomocnego zakończenia postepowania sądowego. Po upływie tych okresów dane będą 

usuwane lub zanonimizowane. 

Jakie mam prawa? 

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy: 

• prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO), 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO), 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO), 

• możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO), 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust.  
1 lit. f) RODO). 

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: iod@lellek.com.pl   

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Monitoring wizyjny 

 

• Administratorem danych jest LELLEK Koźle sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn-

Koźle. 

• Kontakt z inspektorem Ochrony Danych – iod@lellek.com.pl. 

• Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia  

na terenie obiektów. 

• Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 222§1 Kodeksu Pracy. 

• Dane będą przechowywane nie dłużej niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania. 

Więcej informacji dostępne w Recepcji salonu. 
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Monitoring wizyjny – obowiązek Informacyjny 

LELLEK Katowice sp. z o. o. 
 
Kto jest administratorem moich danych? 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem Twoich danych 
osobowych jest LELLEK Katowice sp. z o. o.  z siedzibą w Opolu, adres: ul. Opolska 2c, 45-960 Opole 
(„Administrator”). 
Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych? 
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt 
kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@lellek.com.pl  
Jaki jest cel przetwarzania moich danych? 
Dane mogą być przetwarzanie w celu kontrolowania i monitorowania ruchu osobowego dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność 
Administratora oraz w celu ochrony interesów gospodarczych Administratora ze względu na prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 
222§1 Kodeksu Pracy. 
Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora? 
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Państwa wizerunek zarejestrowany przez 
kamery.  
Komu przekazywane są moje dane? 
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane  
lub powierzane następującym podmiotom: 

• świadczącym usługi ochrony osób i mienia dla Administratora, 

• świadczącym usługi zarządzania budynkiem dla Administratora, 

• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 

• firmom obsługującym w zakresie technicznym urządzenia służące do monitoringu, 

• firmom ubezpieczeniowym, z którymi Administrator ma podpisane polisy, w procesach 
odszkodowawczych,  

• organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. 
Jak długo moje dane będą przechowywane? 
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania.  
W celach dowodowych Administrator może zabezpieczać nagrania zarejestrowane przez monitoring 
wizyjny, na których zostały utrwalone zdarzenia stanowiące zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 
wówczas nagrania mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 60 dni, do czasu wyjaśnienia sprawy 
lub prawomocnego zakończenia postepowania sądowego. Po upływie tych okresów dane będą 
usuwane lub zanonimizowane. 
Jakie mam prawa? 
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy: 

• prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO), 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO), 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO), 

• możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO), 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust.  
1 lit. f) RODO). 

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną 
na adres e-mail: iod@lellek.com.pl   
Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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Monitoring wizyjny 

 

• Administratorem danych jest LELLEK Katowice sp. z o.o., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole. 

• Kontakt z inspektorem Ochrony Danych – iod@lellek.com.pl. 

• Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia  

na terenie obiektów. 

• Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 222§1 Kodeksu Pracy. 

• Dane będą przechowywane nie dłużej niż 60 dni od dnia zarejestrowania nagrania. 

Więcej informacji dostępne w Recepcji salonu. 
 
 
 


