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INFORMACJA W SPRAWIE WPROWADZENIA 

MONITORINGU TERENU ZAKŁADU PRACODAWCY 

 

Działając w imieniu pracodawcy, Woodward Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (adres: ul. Skarbowa 

32, 32-005 Niepołomice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233878 (dalej: 

„Pracodawca”) informuję, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, 

dalej: „RODO”) oraz art. 222 Kodeksu pracy, wprowadza się szczególny nadzór w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring prowadzony jest w czasie rzeczywistym oraz w 

formie zarchiwizowanych nagrań obrazu. 

 

Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach Zakładu Pracy za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych w 

art. 222 § 2 Kodeksu pracy, chyba że spełnione są wyjątki wskazane w tym przepisie. Monitoring obejmuje w 

szczególności pomieszczenia w których prowadzona jest produkcja i procesy magazynowe, to znaczy na hali B 

oraz na hali B1, za wyjątkiem toalet, klatki schodowej, biura znajdującego się na hali B1 oraz kuchni. Ponadto, 

monitoring obejmuje korytarz budynku C, korytarz budynku D i D1, a także teren zewnętrzny Zakładu Pracy, 

wyjścia z budynku, główną bramę wjazdową, zaplecze recepcji oraz portiernie firmy ochroniarskiej.  

 

Monitoring nie może być stosowany w sposób prowadzący do naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych 

pracownika. Pracodawca nie stosuje technologii umożliwiających automatyczne rozpoznawanie twarzy, ani 

technik profilowania związanych ze zautomatyzowanym procesem decyzyjnym. 

 

Nagrania monitoringu przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Osoby przetwarzające 

dane osobowe objęte monitoringiem będą posiadać niezbędne upoważnienia od Pracodawcy. Dane z 

monitoringu są przechowywane przez okres do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w  art. 222 

§ 4 Kodeksu pracy. Pracodawca oznacza pomieszczenia i obszary objęte monitoringiem monitorowane w sposób 

widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków 

 

Pracownikowi przysługuje prawo wglądu do opisu systemu monitoringu, w tym rozmieszczenia poszczególnych 

kamer na terenie Zakładu. Informacje te w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa pracodawcy, mają charakter 

poufny oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.  

 

W związku z tym, działając w imieniu Pracodawcy, informuję, że:  

 

(1)  administratorem danych osobowych będzie Woodward Poland Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (adres: ul. Skarbowa 32, 32-005 Niepołomice);  

(2)  dane będą przetwarzane, w tym zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, udostępniane i 

usuwane, w tym przy użyciu systemów informatycznych, wyłącznie w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;  

(3)  zakres zbieranych danych obejmuje wszelkie informacje dotyczące danego pracownika, którego 

tożsamość można ustalić na podstawie czynników określających jego cechy fizyczne (tj. wygląd 

zewnętrzny, znaki szczególne), rzeczy posiadanych przez niego w chwili zebrania danych a także 

pojazdu, który użytkuje (tj. numerów tablic rejestracyjnych, innych charakterystycznych elementów 

pojazdu);  

 (4)  źródłem danych osobowych będą zapisy powstałe w wyniku prowadzenia monitoringu przy użyciu 

kamer wideo bez zapisu dźwięku;  

(5)  pracownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  

(6)  Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy po upływie którego 

będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

 

Oświadczenie Pracownika 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacją w sprawie wprowadzenia monitoringu zewnętrznego.  

 

Podpis: ___________________ Imię i nazwisko:  ______________________________ Data: _____________ 


