
INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ ASD TOYOTA UKLEJA SP.J.  

SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że Autoryzowana Stacja Dealerska TOYOTA Ukleja spółka jawna 

zapewnia standardy właściwej ochrony danych osobowych określone przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO). 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Państwa o zasadach monitoringu wizyjnego obowiązujących w 

obiektach naszej Spółki: 
 

1) Administratorem danych osób przetwarzanych w wykorzystywanych przez naszą Spółkę systemach 

monitoringu wizyjnego jest Autoryzowana Stacja Dealerska TOYOTA Ukleja spółka jawna - siedziba: 64-850 

Ujście, ul. Pilska 45, KRS 0000403270, NIP: 7642662580, REGON 301983917. 

2) Obszar monitorowany obejmuje tereny administracyjne i strefy wewnętrzne następujących obiektów ASD 

Toyota Ukleja sp.j. oraz przyległe do tych obiektów tereny sąsiadujących ulic: 

• Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja, 64-850 Ujście, ul. Pilska 45.  

• Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja, 62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 132. 

• Lexus Poznań, 61-691 Poznań ul. Lechicka 7. 

• Salon Samochodów Używanych Toyota Lexus Ukleja, 61-002 Poznań, ul. Zawady 38. 

• Autoryzowany Serwis Blacharsko-Lakierniczy, 62-002 Złotkowo, ul. Obornicka 14. 

• Stacje Kontroli Pojazdów w obiektach ASD w Ujściu i Suchym Lesie. 

• Serwis Blacharsko-Lakierniczy, 64-850 Ujście, ul. Jagiełły 4. 

3) Administrator Danych, stosując monitoring wizyjny, przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej 

wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:  

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenach administracyjnych i w obiektach ASD 

Toyota Ukleja sp.j., co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, 

polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ASD Toyota 

Ukleja sp.j., w tym profilowaniu. 

5) Osobom, których dane przetwarzamy w systemie monitoringu wizyjnego przysługują prawa: 

• dostępu do swoich danych (przy zachowaniu warunku poszanowania prawa do prywatności innych osób), 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Okres przechowywania danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego ASD Toyota Ukleja sp.j. 

nie będzie przekraczał 90 dni. 

 

 

 



6) Dane zarejestrowane przez systemy monitoringu wizyjnego ASD Toyota Ukleja sp.j. mogą zostać udostępnione:  

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

• podmiotom związanym z ASD Toyota Ukleja sp.j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(kancelaria prawna, podmioty serwisujące urządzenia systemu monitoringu wizyjnego oraz agencja 

ochrony osób i mienia, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych). 

7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8) W ASD Toyota Ukleja sp.j. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się 

telefonicznie: 67 210 51 00, drogą elektroniczną: recepcja.ujscie@toyota-ukleja.pl lub osobiście w siedzibie 

naszej Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

 

Wspólnicy  

Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja spółka jawna 


