Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji wejść i wyjść
Centrala „Naftor” Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f 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 (RODO).
Informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Naftor” sp. z o.o. z siedzibą w
Rasztowie, 05-205 Klembów zwana dalej Spółką,
2. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 500-150987, adres email: inspektor.odo@naftor.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku w celu ewidencji osób
przebywających na terenie Spółki, tj.: Obiekt Centrala i nie będą udostępniane innym
odbiorcom, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie może uniemożliwić wejście na teren Spółki,
4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na „Naftor” Sp. z o.o. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku na terenie administrowanym jak i zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie
bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach (oraz na terenie zarządzanym
przez Administratora danych,) w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz
zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, pracowników, kontrahentów i
gości,
5. posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
• przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z
administratorem danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym
profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych w rozumieniu RODO.

