Informacja dla osób przebywających na stacjach kolejowych, na których zainstalowany jest
System Monitoringu Wizyjnego administrowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
obejmujący obszar: peronów, dróg dojścia do peronów oraz obszar w ich bezpośrednim
otoczeniu.
Zgodnie art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej
Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74.

2)

W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

3)

Monitoring wizyjny obejmuje następujący zakres danych osobowych: 1) wizerunek osób
fizycznych, 2) inne informacje, które w określonych okolicznościach mogą stać się danymi
osobowymi.

4)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w zakresie jest przepis art. 6. ust. 1 lit. c)
RODO – art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2117 z późn. zm.).

5)

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz
w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

6)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z przetwarzaniem ich w celach, o których
mowa powyżej, mogą być organy władzy publicznej i inne podmioty, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe w ramach usług świadczonych na rzecz Spółki.

7)

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) jak również do organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, a w przypadku gdy
nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu
prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

9)

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych i ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

