PLIKI COOKIES
Są to tymczasowe pliki tekstowe instalowane w urządzeniach końcowych użytkowników korzystających z serwisów
internetowych. Najczęściej zawierają: nazwę domeny serwisu internetowego, czas przechowywania na urządzeniu końcowym
oraz unikalny identyfikator.
Podczas przeglądania naszej strony internetowej instalowane są pliki cookies techniczne, optymalizujące wyświetlanie strony,
ułatwiające poruszanie się i korzystanie z opcji dostępnych na stronie internetowej. Wykorzystujemy pliki cookies do
zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz uzyskania informacji o ilości wyświetleń, jest to informacja tylko ilościowa,
statystyczna. Strona nie jest personalizowana to znaczy, że nie analizujemy zachowania użytkowników, a treści wyświetlane
na stronie są zawsze takie same, niezależnie od tego kto ją odwiedza. Nie zbieramy informacji pozwalających na
zidentyfikowanie odwiedzających.
Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych
w plikach cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki lub odpowiednio konfigurując usługę dostępu do
Internetu. Szczegółowe informacje na ten temat powinien udostępnić producent przeglądarki np. w pomocy do programu
oraz dostawca usługi dostępu do Internetu.
Jeżeli ustawią Państwo swoja przeglądarkę internetową w taki sposób, że niemożliwe będzie przechowywanie plików cookies
na urządzeniu końcowym, może się okazać, że korzystanie z naszej strony będzie utrudnione, ograniczone lub niemożliwe.

POLITYKA MONITORINGU OBOWIĄZUJĄCA W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO FIRMY WOLF IMMOBILIEN POLEN S.A.
Informacje dla osoby, której dane mógł zarejestrować monitoring
1. Monitoring prowadzony jest przez Wolf Immobilien Polen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 5/5, na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia.
2. Oznaczony informacją o monitoringu budynek oraz jego najbliższe otoczenie jest monitorowane, a zasięg kamer obejmuje:
wejście do budynku, powierzchnie komunikacyjne, powierzchnie handlowe, powierzchnie usługowe, część powierzchni
biurowych oraz garaż i najbliższe otoczenie budynku.
3. Nadzorowi video nie podlegają pomieszczenia socjalne oraz toalety.
4. Wejście na obszar objęty monitoringiem jest działaniem dobrowolnym.
5. Odbiorcami danych z monitoringu mogą być właściwe służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz upoważnione przez Wolf Immobilien Polen S.A. osoby i podmioty przetwarzające, świadczące na jego rzecz
usługi np.: serwisowe, ochrony osób i mienia.
6. Wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie
z prawem, są one stale analizowane i udoskonalane.
7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
8. Nagrania z monitoringu przechowujemy 21 dni, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy o przesłanie informacji z opisem sprawy na adres e-mail:
wolfimmobilien@wolfimmobilien.pl lub zgłoszenie telefoniczne na nr 22 436 37 16.

Zasady nadzoru video
1. Wolf Immobilien Polen S.A. ustalając zasady nadzoru video podejmuje działania w celu ochrony danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem 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 swobodnym przepływem takich danych (RODO).
2. Działania te mają na celu ochronę prywatności i innych podstawowych praw i uzasadnionych interesów osób, których
wizerunki zarejestrowano.
3. Lokalizacje kamer – kamery monitorują wejścia i wyjścia budynku, ciągi komunikacyjne w tym windy i klatki schodowe oraz
garaż i najbliższe otoczenie budynku łącznie z wjazdem do garażu.
4. Dokładamy wszelkiej staranności, aby nie monitorować obszarów podlegających podwyższonym oczekiwaniom w zakresie
prywatności, takich jak biura, pomieszczenia socjalne, miejsca wypoczynku, toalety.
5. Wyjątkowo niektóre powierzchnie biurowe podlegają nadzorowi video, przy wejściu w taki obszar są umieszczone
odpowiednie oznaczenia.
6. Lokalizacja kamer została dokładnie sprawdzona, aby zminimalizować monitorowanie obszarów, które nie są istotne dla
zapewnienia bezpieczeństwa.

Postępowanie z danymi z monitoringu
1. Wolf Immobilien Polen S.A. dokłada wszelkich starań, aby dane pochodzące z systemu nadzoru video były właściwie
zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, utratą, nieuprawnioną modyfikacją. Celowi temu służą zabezpieczenia
fizyczne, zabezpieczenia infrastruktury informatycznej, opieka serwisowa dotycząca urządzeń oraz sprawdzona i przeszkolona
obsługa systemu. Zostały również wdrożone właściwe procedury organizacyjne związane z zachowaniem bezpieczeństwa
i poufności danych oraz wydawaniem upoważnień i limitowaniem praw dostępu do danych i czynności przetwarzania.
2. System nadzoru video zapisuje nagrania z kamer. Nagrania są przechowywane przez 21 dni.
3. Jeżeli zdarzy się incydent związany z bezpieczeństwem osób lub mienia i właściwe służby lub osoby wystąpią do Wolf
Immobilien Polen S.A. z żądaniem zabezpieczenia i udostępnienia nagrań, to wskazane dane (należy wskazać jak
najdokładniej datę, godzinę i miejsce) zostaną zabezpieczone do czasu wyjaśnienia czy żądanie jest zasadne i uprawnione,
albo do czasu wyjaśnienia postępowania związanego z incydentem. Zabezpieczenie danych oznacza, że mogą być one
przechowywane dłużej niż 21 dni.
4. Nagrania z kamer nie są upubliczniane w sieci Internet, ani w inny sposób.

Udostępnianie danych z monitoringu
1. Dostęp do danych z monitoringu mają upoważnione przez Wolf Immobilien Polen S.A. osoby i podmioty przetwarzające,
z którymi zostały zawarte stosowne umowy zapewniające poufność i bezpieczeństwo danych. Każda osoba, która
w jakimkolwiek zakresie ma dostęp do danych z systemu monitoringu, nawet jeżeli dotyczy to tylko dostępu do urządzeń
w celach serwisowych, posiada właściwe upoważnienie i jest zobowiązana do zachowania poufności.
2. Udostępnienie danych z monitoringu służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
odbywa się tylko w odpowiedzi na pisemne żądnie właściwych służb.
3. Szczególne sytuacje uzasadniające udostępnienie danych innym podmiotom (odbiorcom danych):
- incydent związany z bezpieczeństwem lub powstanie szkody po stronie Wolf Immobilien Polen S.A.;
- obowiązek zabezpieczenia i przekazania właściwym organom danych z monitoringu wynikający z przepisów prawa;
- realizacja prawa dostępu do danych lub prawa do kopii danych przez osobę, której wizerunek utrwalono;
- realizacja postanowienia sądowego dotyczącego udostępnienia danych z monitoringu.

Realizacja praw osób zarejestrowanych przez monitoring
1. Jeżeli Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu, mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich
danych, uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Te prawa wynikają z zapisów RODO i można je nazwać prawami do informacji
i dostępu do danych.
2. Wolf Immobilien Polen S.A. zawsze dokłada należytej staranności przy realizacji praw osób, których wizerunek mógł
zarejestrować system monitoringu, dlatego sprawdzamy następujące informacje:
- czy jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę, która chce skorzystać ze swojego prawa do informacji i dostępu do danych;
- czy te dane istnieją (czy nie zostały już usunięte);
- czy możemy zweryfikować tożsamość osoby, która chce skorzystać ze swoich praw do informacji i dostępu do danych (nie
możemy się pomylić, musimy być pewni że udostępniamy informacje i dane właściwej osobie lub usuwamy dane właściwej
osoby);
- czy nie naruszymy praw innych osób, których wizerunek jest na nagraniach;
- czy w zaistniałej sytuacji mamy techniczne możliwości przekazania informacji lub udostępnienia danych, czy możliwe jest
usunięcie danych konkretnej osoby.
3. Po przeanalizowaniu odpowiedzi na te pytania, upoważniony i przeszkolony pracownik przekaże Państwu właściwe
informacje i dane lub wyjaśni dlaczego nie możemy ich przekazać.
4. Pierwsze skorzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych jest bezpłatne, ale jeżeli takie żądania będą
przedstawiane ustawicznie i bez uzasadnienia, mamy prawo pobrać opłatę lub odmówić podjęcia działań, takie uprawnienia
wynikają z RODO.
5. Prawo do sprostowania danych może dotyczyć sytuacji, kiedy w wyniku incydentu lub innych zdarzeń, konieczne będzie
sporządzenie notatki lub protokołu przez pracownika ochrony. Jeżeli w notatce lub protokole będą dane dotyczące osoby
zarejestrowanej przez system monitoringu i ta osoba uzna, że zostały one niewłaściwie opisane lub zinterpretowane, a zatem
są nieprawidłowe, ma prawo do sprostowania danych np.: przez przedstawienie oświadczenia. Pracownik ochrony ma
obowiązek przyjąć takie oświadczenie i odnotować ten fakt.
6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, stosowne informacje są na stronie internetowej urzędu.
7. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy o przesłanie informacji z opisem sprawy na adres e-mail:
wolfimmobilien@wolfimmobilien.pl lub zgłoszenie telefoniczne na nr 22 436 37 16.

