Monitoring wizyjny w Beyond.pl
Informujemy, że na terenie nieruchomości Beyond.pl został wprowadzony monitoring rejestrujący
obraz za pomocą kamer przemysłowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
związku z monitoringiem jest Beyond.pl Sp. z o.o. (dalej zwaną Beyond.pl) z siedzibą w Poznaniu przy
ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań.
W Beyond.pl powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem iod@beyond.pl lub listownie pod adresem: ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań.
Monitoring został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób
przebywających na terenie budynków Beyond.pl, ochrony mienia Beyond.pl, zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Beyond.pl na szkodę, a także w celu ewentualnego
zebrania materiału dowodowego w przypadku wystąpienia incydentu na terenie obiektów Beyond.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie, w odniesieniu do
pracowników Beyond.pl, są właściwe przepisy Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w odniesieniu do pozostałych kategorii osób, których wizerunek jest utrwalany za
pośrednictwem monitoringu (w szczególności: kandydatów do pracy, współpracowników,
dostawców, klientów, przedstawicieli klientów, partnerów biznesowych, podwykonawców) jest
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa
pracowników i osób przebywających na terenie budynków Beyond.pl, ochrony mienia Beyond.pl,
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Beyond.pl na szkodę, a
także w celu ewentualnego zebrania materiału dowodowego w przypadku wystąpienia incydentu na
terenie obiektów Beyond.pl.
Dane przetwarzane za pośrednictwem monitoringu są przetwarzane przez okres trzech miesięcy,
chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Beyond.pl powziął wiadomość, że
nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu - w tym wypadku termin ulega przesłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane nie są
poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Dane zebrane w związku z monitoringiem są przekazywane:
1. naszym podwykonawcom, np. firmom świadczącym usługi zarządzania bezpieczeństwem na
terenie obiektów Beyond.pl, w tym usługi ochroniarskie,
2. innym administratorom danych, świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi danych
osobowych i usługi prawne w zakresie, w jakim są oni administratorami danych,
3. organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa.
Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
2. prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych
przez RODO sytuacjach) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych przez
RODO sytuacjach),
3. prawo do przenoszenia danych.
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Zakres Państwa uprawnień w tym zakresie przysługuje od podstawy prawnej przetwarzania danych i
wynika z przepisów prawa.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza prawo.
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