Klauzula informacyjna – monitoring GPS
Informujemy, iż w samochodach oddanych do używania wprowadzony jest
monitoring GPS.
W związku z 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 (dalej „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu GPS jest: 1.
Logistyka Podlasie Krzysztof Fiesiak 2. east rent Krzysztof Fiesiak ul. Przędzalniana 8, 15-688
Białystok.
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości
wykorzystywania samochodu oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
3. Monitoring będzie obejmował: prędkość, lokalizację, napięcie akumulatora, stan licznika
pojazdu, ilość przejechanych km, włączenie/wyłączenie zapłonu.
4. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmiot, z którym
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, obsługującą i zapewniają
system monitoringu GPS w samochodach służbowych.
Nadto dane mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do
nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach
zarejestrowanych przez kamery systemu.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia zapisu, a
w przypadku, gdy zapis jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na
podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii w uzasadnionych przypadkach, prawo do informacji o istnieniu monitoringu w
określonym miejscu, jego zasięgu, celu; prawo usunięcia dotyczących jej danych osobowych (o
ile realizacja żądań będzie zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
szczególności RODO).
8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

