Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/2018

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział
w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego na terenie
ANWIL S.A.
I.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APEX-ELZAR Sp. z o.o. z siedzibą
we Włocławku (87-805) przy ul. Toruńskiej 222.
2. APEX-ELZAR nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z APEX-ELZAR Sp. z o.o.
jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem apex-elzar@apex-elzar.pl, telefonicznie
pod numerem 54 237 25 12 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. APEX-ELZAR Sp. z o.o. zlokalizowana jest na terenie chronionym ANWIL S.A. i jest zobowiązana
do przestrzegania zasad ruchu osobowego i materiałowego obowiązujących w ANWIL S.A.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób,
obszarów, obiektów oraz urządzeń ANWIL S.A.., tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego
na terenie ANWIL S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
III. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom)
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwu ANWIL S.A.
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres jednego roku. Ponadto na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ANWIL
S.A. przez okres:
• 10 lat - od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu w przypadku
procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym,
• w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem materiałowym
zgodnie z okresem określonym w instrukcjach ruchu materiałowego w ANWIL S.A.
V.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od APEX-ELZAR Sp. z o.o. dostępu do podanych danych
osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
VI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego
i materiałowego na terenie ANWIL S.A., a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia. Odmowa podania
przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren chroniony
ANWIL S.A.
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