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I. Cele monitoringu 

1) Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie rynku WGRO S.A. 

2) Analizy statystyczne dla poprawy jakości i funkcjonowania rynku hurtowego. 

 

II. Zakres monitoringu 

1) Urządzenia monitorujące funkcjonujące na terenie WGRO S.A. obejmują zasięgiem obszar całego 

rynku: place i hale handlowe, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, parkingi wokół placów i hal 

handlowych, chłodnie, magazyny oraz budynek biurowca z wyłączeniem toalet i pomieszczeń 

socjalnych. O obecności w okolicy urządzenia monitorującego informują odpowiednie tablice. 

2) Na terenie WGRO S.A. funkcjonuje kilka systemów monitoringu: 

a) system firmowy WGRO S.A. stosowany dla celów bezpieczeństwa, do którego dostęp posiadają 

upoważnieni pracownicy Spółki, 

b) system firmowy WGRO S.A. stosowany dla celów statystycznych, do którego dostęp posiadają 

upoważnieni pracownicy Spółki, 

c) systemy należące do firm ochroniarskich Joker-Security Sp. z o.o. i Olimpia Konwój Sp. z o.o., 

działających na terenie rynku,  

d) systemy monitoringu najemców/podnajemców, obejmujące swym zasięgiem wnętrze i okolicę 

niektórych boksów, do którego dostęp posiadają najemcy/podnajemcy boksów. 

 

III. Dostęp do danych z monitoringu WGRO S.A. 

1) Dostęp do danych z monitoringu posiadają upoważnieni pracownicy WGRO S.A.. 

2) Wszyscy pracownicy WGRO S.A. posiadający dostęp do monitoringu winni zostać przeszkoleni z zasad 

przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.  

3) Klient rynku WGRO S.A. (najemca, podnajemca, pracownik najemcy lub podnajemcy, kupiec, 

dostawca) może złożyć wniosek o analizę materiałów z monitoringu. Wniosek musi być uzasadniony 

zaistnieniem sytuacji o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa osób lub dóbr osobistych 

wnioskodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

4) Pracownik WGRO S.A. dokonujący analizy materiału może poprosić wnioskodawcę o udział w analizie 

w celu weryfikacji lub doprecyzowania materiału. Udział wnioskodawcy w analizie jest możliwy 

wyłącznie w zakresie nie dotyczącym przetwarzania wizerunku osób. 

5) Wniosek o analizę materiału może obejmować okres nie dłuższy niż 24 godziny. W sytuacjach 

wyjątkowych, może on zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 72 godzin. Podanie precyzyjnego 

czas i miejsca zdarzenia znacznie skraca czas oczekiwania i trwania samej analizy. 

6) Ze względu na retencję danych z monitoringu wniosek o analizę nie może dotyczyć zdarzeń starszych 

niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku.  
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IV. Procedura udzielenia dostępu do danych z monitoringu WGRO S.A. 

1) Wniosek o dostęp do danych z monitoringu Wnioskodawca składa w Dziale Informatycznym. 

2) Wniosek zostaje rozpatrzony przez Zarząd. 

3) W przypadku zatwierdzenia wniosku, Zarząd zleca pracownikowi Działu Informatycznego przegląd 

materiału z monitoringu zgodnie z parametrami podanymi we wniosku. 

4) Po zakończonym przeglądzie Wnioskodawca zostaje poinformowany o jego wyniku. 

5) Materiały z monitoringu wskazane we wniosku są przechowywane na wewnętrznym serwerze przez 

okres 6 miesięcy na potrzeby ewentualnych postępowań cywilno-prawnych. Po tym okresie dane są 

usuwane. 

6) Uzyskanie kopii nagrań z monitoringu WGRO S.A. jest możliwe tylko na wniosek uprawnionych 

organów i służb. 

 

V. W sprawach danych gromadzonych przez systemy monitoringów wymienione w punktach II.2c i II.2d 

należy się kontaktować z odpowiedzialnymi za nie administratorami. 

 

VI. Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 czerwca 2019 r. 


