
Klauzula Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu 

wizyjnego 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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),  
w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne" BUMAR-ŁABĘDY" S.A. 

ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się: 

a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl; 

b. pod adresem korespondencyjnym; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 

a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl; 

b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;  

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. Zabezpieczenia bezpieczeństwa informacji osób oraz mienia administratora  

(art.6 ust.1 lit. c RODO); 

b. Prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dochodzenie roszczeń 

(art.6 ust.1 lit. f RODO); 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnienie do tego na podstawie 

przepisów prawa, a także 

a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Administratora na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pani/a dane osobowe są udostępnione firmie ochroniarskiej; 

5. Dane będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy. Mogą być także przetwarzane  

w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia. W przypadku toczącego się 

postępowania przez okres trwania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu 

przedawnienia roszczeń. 

6. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych; 

b. Sprostowania (poprawiania);  

c. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. Przenoszenia danych; 

e. Sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; 

f. Do cofnięcia zgody; 

g. Do otrzymania kopii danych uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć 

opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 

RODO; 

h. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
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7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa 

UDODO z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący 

sposób: 

a. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

b. Przez adres e-mail dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

c. Telefonicznie: (22) 531-03-02; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie 

obiektu Administratora. 
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