
 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTÓW  

OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM  
 
1. Zakres podmiotowy. 

Niniejsza Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych osób przebywających na teren obiektów objętych 
monitoringiem wizyjnym, użytkowanych przez grupę firm:  

1) Purinova Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-719) ul. Fordońska 74, odo@purinova.com  
2) Cortex Chemicals Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie (33-100) ul. Malczewskiego 8, odo@cortexch.com  
3) KLK Invest Wacław Korzeniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Kruczkowskiego 

4/13, 00-412 Warszawa, odo@klkinvest.com  
4) KLK Service Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Malczewskiego 8, odo@klkservice.com  

zwanych dalej Współadministratorami. 
 

2. Lokalizacje budynków objęte monitoringiem wizyjnym, Współadministratorzy oraz Główny współadministrator 
i punkt kontaktowy: 

 

Lokalizacja teren monitorowany Współadministratorzy Główny współadministrator /  
Punkt kontaktowy  

Tarnów, ul. Malczewskiego 4  
(lokal na II piętrze i parking przy 
budynku) 

KLK Service Sp. z o. o. 
KLK Invest Wacław Korzeniowski 
 

KLK Service Sp. z o. o. 
ul. Malczewskiego 4, 33-100 Tarnów 
odo@klkservice.com 

Tarnów, ul. Malczewskiego 8 
(budynek i teren wokół budynku) 

Cortex Chemicals Sp. z o. o. 
Purinova Sp. z o. o. 
KLK Service Sp. z o. o. 
KLK Invest Wacław Korzeniowski 

Cortex Chemicals Sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 8, 33-100 Tarnów, 
odo@cortexch.com 

Bydgoszcz, ul. Hechlińskiego 7 
(budynki i teren Zakładu 
Produkcyjnego) 

Purinova Sp. z o. o. 
KLK Invest Wacław Korzeniowski 

Purinova Sp. z o. o. 
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz 
odo@purinova.com 

Bydgoszcz, ul. Fordońska  74  
(lokal na II piętrze) 

Purinova Sp. z o. o. 
Cortex Chemicals Sp. z o. o. 
KLK Invest Wacław Korzeniowski 

Purinova Sp. z o. o. 
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz 
odo@purinova.com 

 
Z każdym ze Współadministratorów mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres jego 
siedziby/miejsca prowadzenia działalności  albo za pośrednictwem poczty elektronicznej podany w pkt. 1. 

 
3. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami. 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy 
swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności 
uzgodniliśmy, że: 
1. Każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia obowiązku informacyjnego, o 

którym mowa w art. 13  RODO, a także do realizacji praw wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, 
których dane zostały objęte monitoringiem. 

2. Dla każdej lokalizacji ustalono odrębny punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować z Głównym 
współadministratorem w sprawie ochrony danych. Punkty kontaktowe podane są w tabeli w pkt. 2 niniejszej 
Informacji. 

3. Zbiór danych osobowych dla danej lokalizacji prowadzony jest wspólnie przez Współadministratorów ustalonych 
dla tej lokalizacji. Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze, pod warunkiem, 
że dokonywane jest ono w celach opisanych w pkt. 4 niniejszej Informacji. 

4. Każdy ze Współadminstratorów odpowiada za swoje działania i zaniechania przy przetwarzaniu danych 
osobowych zawartych w zbiorze. Ponadto KLK Invest Wacław Korzeniowski jest odpowiedzialny, aby 
przechowywanie danych osobowych w bazie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Stosownie do art. 26 ust. 3 RODO, niezależnie od podziału odpowiedzialności określonego w niniejszej 
Informacji, mogą Państwo wykonywać przysługujące Wam prawa wynikające z RODO, wobec każdego ze 
Współadministratorów. 
 

 
4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych. 
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Lp. Cel Podstawa 
prawna 

Okres przechowywania 

1. Prawnie uzasadniony interes 
Współadministratorów polegający na 
zabezpieczeniu mienia i zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób  przebywających w 
obiektach w lokalizacjach wskazanych w 
pkt 2  

Art. 6 ust. 
1  lit. f) 
RODO 

Do 90 dni od zarejestrowania obrazu; 
W przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa lub Współadministratorzy powzięli 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w 
postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

2. Prawnie uzasadniony interes 
Współadministratorów polegający na 
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie 
przed roszczeniami 

Art. 6 ust. 
1  lit. f) 
RODO 

Do czasu realizacji lub ustania interesu (do 
momentu przedawnienia się ewentualnych 
roszczeń) lub skutecznego złożenia sprzeciwu 
wobec przechowywania 

 
5. Kategorie danych osobowych. 

Jako Współadministratorzy, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:  

− wizerunek zarejestrowany przez monitoring. 
 
6. Odbiorcy danych osobowych. 

Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w szczególności 
następującym kategoriom odbiorców: 

1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności podmiotom realizującym 
zewnętrzne usługi ochrony mienia,  

2) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja), 

3) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do kontroli działalności Współadministratorów. 
Podmioty przetwarzające dane osobowe stosują właściwe zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, a także zgodnie z innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek zachowania w tajemnicy 
treści przetwarzanych danych osobowych. 

 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

W zakresie wynikającym z RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes Współadministratorów, prawo do 
przenoszenia danych. 
Aby zrealizować swoje prawa, mogą Państwo skontaktować się z Współadministratorami pod adresem podanym w 
pkt. 2. 
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych. 
Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wejście na teren obiektów objętych 
monitoringiem. 

 
9. Aktualizacja Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje od dnia 2 maja 2022 r. i może podlegać 
dalszym zmianom.  

 


