
 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu: 

I. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wodociągi i Kanalizacja 

„HYDROKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Kluczborku ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork. 

Na terenie Spółki wprowadzony został monitoring, polegający na rejestracji obrazu za pomocą 

kamer przemysłowych zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach, 

halach przemysłowych i na terenie wokół budynków na następujących obiektach: 

1) Stacja Uzdatniania Wody w Kluczborku, ul. Strzelecka 46,  

2) Oczyszczalnia ścieków w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 6, 

3) Przepompownia ścieków w Kluczborku, ul. Towarowa 8, 

4) Oczyszczalnia ścieków w Byczynie, ul. Stawowa 21, 

5) Stacja Uzdatniania Wody w Dobiercicach. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych  

 

W Spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: 

InspektorODO@hydrokom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

 Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

• ochrona osób i mienia (urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych) oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa na terenie monitorowanym (podstawą prawną przetwarzania jest w 

tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 

• ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami, co jest naszym 

prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

 

IV. Odbiorcy danych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym i podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 30 dni, następnie zostaną usunięte 

automatycznie. Administrator nie używa systemów do automatycznego rozpoznawania osób 

(wizerunek). 

 



VII. Pani/Pana prawa: 

 

Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do usunięcia danych, 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

 

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: 

InspektorODO@hydrokom.pl, lub udać się do Biura Obsługi Klienta. Proszę pamiętać, że 

przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana 

zidentyfikować. 

 


