
 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ilekroć niżej mowa o RODO należy przez to rozumieć: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016, 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 L119, s.1) 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest : PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., 

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ulicy  Szkolnej 15. 

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe przekazane nam zostały   na potrzeby zapewnienia Tobie wstępu na teren naszej Spółki są przetwarzane w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci 

konieczności zapewnienia kontroli ruchu na terenie zakładu, w tym zapewnienia obecności osób zaproszonych przez nas na teren 

zakładu, a także interes gospodarczy w postaci potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

 

3. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy  

- w zakresie systemu fizycznej kontroli dostępu (punkt ochrony) przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, to jest imię i 

nazwisko oraz nazwę (model) i nr rejestracyjny pojazdu, którym się poruszasz 

- w zakresie systemu monitoringu wizyjnego przetwarzamy Twój wizerunek 

 

4. Odbiorcy danych 

Twoje dane są powierzone do przetwarzania podmiotowi zajmującemu się ochroną i kontrolą wejść i wyjść na teren naszego 

zakładu.  Do danych z monitoringu wizyjnego może mieć dostęp także firma serwisująca system monitoringowy oraz firma 

zajmująca się niszczeniem nośników danych na podstawie zawartej z nami umowy. 

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski. 

 

6. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe zostają usunięte po przekazaniu do podmiotu zapewniającego ochronę wejścia i wyjścia z terenu zakładu. 

Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, 

w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż 

mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 

7. Przysługuje Ci: 

 prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe); 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie)); 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: ochronadanychpcceb@pcc.eu, lub używając tradycyjnej poczty 

wyślij żądanie pod adres wskazany w pkt 1. Możesz również zgłosić się bezpośrednio do nas w siedzibie naszej spółki. Pamiętaj, 

że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się z odmową wstępu na teren 

zakładu.  

 

9. Informacja o źródle danych 

Źródłem danych z monitoringu wizyjnego  jesteś Ty w zakresie pozostałych danych, posiadamy je od Ciebie a czasem od osoby, 

która skierowała Cię do nas (np. Twój pracodawca lub Twój klient dla którego przybywając do nas świadczysz usługi).  

 

10. Profilowanie 

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 


