
 

 

 
 

  

 

Informacja Administratora danych związana z prowadzonym 

przez Bank monitoringiem wizyjnym 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej 

RODO) ESBANK Bank Spółdzielczy przedstawia następujące informacje: 

Administrator danych 

osobowych 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, 

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 4, wpisany przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 

0000145114, NIP 772-11-89-273, REGON 000502960 

Inspektor Ochrony Danych W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można skontaktować się poprzez adres poczty 

elektronicznej: dpo@esbank.pl lub pisemnie (adres 

Administratora danych). 

Kategorie danych osobowych Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie 

wizerunku. 

Cel przetwarzania danych 

oraz podstawa prawna 

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia (art.6 ust. 1lit.f RODO) 

oraz realizacji przez Bank czynności wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art.6 

ust. 1lit.c RODO). 

Udostępnianie danych 

osobowych 

Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane przez 

Bank podmiotom i organom, którym Bank jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić je na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Okres przechowywania 

danych osobowych 

Dane w postaci wizerunku przechowywane będą nie 

dłużej niż trzy miesiące. W przypadku, w którym 

nagrania stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub Bank powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 
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w postępowaniu, termin przechowywania zapisów 

z monitoringu może ulec przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) usunięcia danych osobowych, 

4) ograniczenia danych osobowych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


