
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Komunalnej Sp. z o. o. 

 
Adres: 
ul. Jagiełły 13 43-155 Bieruń 
tel. (032) 216-27-64, (032) 328-96-84 
e-mail: bpik@bpik.com.pl 

Informacje przekazywane na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/6791 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych w 

ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego na pojazdach 

1. Administratorem Państwa danych jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z 
o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń. Kontakt z administratorem możliwy jest 
poprzez tel. (032) 216-27-64, (032) 328-96-84 lub wiadomość kierowaną na adres e-mail: 
bpik@bpik.com.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę 
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: 
daneosobowe@bpik.com.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora (ul. Jagiełły 13, 43-
155 Bieruń). 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w postaci danych dot. wizerunku, danych 
adresowych oraz danych dot. segregacji i odbioru odpadów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, w celu weryfikacji poprawności procesu zbierania i segregacji odpadów komunalnych, 
które to przetwarzanie odbywa się z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora w postaci dokumentacji i oceny procesu zbierania i segregacji odpadów 
komunalnych. 

4. Monitoring obejmuje również teren wokół pojazdu.  
5. Rejestracji na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 
6. Przewidywanymi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: 

6.1. Gmina Bieruń, jako podmiot Zamawiający w postępowaniu nr ZP.271.15.2020 w 
przedmiocie: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Bieruń" oraz inne podmioty uprawnione zgodnie z 
przepisami nakładającymi na Administratora stosowne obowiązki prawne - w tym w 
szczególności organom Administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie 
niezbędnym do realizacji przypisanych im zadań publicznych; 

6.2. Podmiot realizujący na rzecz Administratora usługi niezbędne do prowadzenia 
procesu monitorowania, to jest podmiot świadczący wsparcie techniczne. 

7. Źródłem pozyskania danych osobowych jest system monitoringu umiejscowiony na pojeździe 
służącym do odbioru odpadów. 

8. Dane pochodzące z rejestracji obrazu są przechowywane przez Administratora przez okres 45 
dni od dnia ich zapisania. 

 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej jako: RODO). 



9. W przypadku zabezpieczenia danych na potrzeby postępowań prowadzonych przez uprawnione 
organy administracji publicznej, dane takie są przechowywane przez czas trwania postępowania. 

10. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani / Panu szereg praw, w tym prawo dostępu do 
Pani / Pana danych osobowych, prawo żądania do ich sprostowania, usunięcia danych (zwanego 
również „prawem do bycia zapomnianym”, a także ograniczenia przetwarzania prowadzonego 
przez Administratora. 

11. Ponadto, w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie 
uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez Administratora lub podejmowania 
przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. e-f RODO, przysługuje Pani / Panu także prawo sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania - 
w zakresie i na zasadach opisanych w art. 21 RODO. 

12. Dodatkowo przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej UODO 
znajdującej się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

13. Powyżej wskazane uprawnienia mogą zostać ograniczone zgodnie z art. 12-23 RODO oraz na 
podstawie przepisów odrębnych. 

14. Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem w przestrzeni 
publicznej. Wymienione prawo realizowane jest przez Administratora danych poprzez 
umieszczenie tablic informujących o objęciu monitoringiem wizyjnym na pojazdach poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej, pod adresem: http://www.bpik.com.pl/. 


