Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 4
Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Cynk-Mal S.A.
z dnia 19 września 2018

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ WEJŚĆ I WJAZDÓW NA TEREN ZAKŁADU

Informujemy, że przebywanie na niektórych obszarach znajdujących się na terenie Spółki może być obarczone ryzykiem, dlatego ze względów
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu oraz z uwagi na ochronę posiadanego przez te osoby i przez Spółkę mienia,
CYNK-MAL S.A. prowadzi rejestrację wejść i wjazdów na teren zakładu.
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest CYNK-MAL S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Legnicy, przy ulicy Pątnowskiej 48, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000284987, NIP: 6911115171, REGON:
390406820, kapitał zakładowy 20 191 000,00 PLN wpłacony w całości.

ZBIERANIE DANYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę
w krajach trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane są pobierane wyłącznie od osób wchodzących lub wjeżdżających na teren
Spółki.

OKRES PRZECHOWYWANIA

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez
okres jaki jest niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania.

Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy jedynie do rejestracji wejść
i wjazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ich mienia oraz mienia
Spółki.

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przetwarzanie głównie w formie papierowej. Elektronicznie
odnotowywane są wyjścia i wejścia rejestrowane po odbiciu karty na
poszczególnych czytnikach.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

ZAKRES DANYCH
Przetwarzane dane mogą obejmować:
−
imię i nazwisko;
−
nazwa firmy;
−
marka i numer rejestracyjny pojazdu;
−
data i godzina wejścia lub wjazdu;
−
data i godzina wyjścia lub wyjazdu;
−
cel pobytu w Spółce;
−
numer przydzielonej karty;

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych może się odbywać na podstawie art. 6, ust. 1, lit f Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych do realizacji uzasadnionych
interesów Spółki, które opisano powyżej.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy udostępnić dane dostawcom usług ochrony, którzy przetwarzają dane
na wyłączne polecenie Spółki i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony
powierzonych im danych.

Podanie danych jest niezbędne do wejścia na teren Spółki .

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu
przypadkach ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, usunięcia
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie
i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym
interesie. W przypadku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego
przetwarzania odnośnych danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba
że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego
przetwarzania.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
krajowego organu nadzorczego.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach,
zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

KONTAKT
W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw oraz pytań
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na
adres: ochronadanychosobowych@cynkmal.pl

