Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
osób odwiedzających biuro i zakład
Jeżeli odwiedził Pan/Pani nasze biuro/zakład – możemy być w posiadaniu Pana/Pani
danych osobowych
W przypadku, gdy nie został Pan/Pani poproszony o okazanie dowodu tożsamości lub
samodzielne dokonanie wpisu w księgę wyjść/wejść, księgę wjazdów/wyjazdów lub
innych podobnych księgach i nie łączy Pana/Pani z Administratorem inny stosunek
prawny lub faktyczny, który może powodować, że zgromadziliśmy Pana/Pani dane.
Odwiedzając nasze biuro lub zakład mógł Pan/Pani zostać objęty monitoringiem
wizyjnym – tym samym przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku
(z zapisu kamer CCTV).
Jeśli natomiast został Pan/Pani poproszony o okazanie dowodu tożsamości celem wpisu
lub samodzielne dokonanie wpisu w księgę wyjść/wejść lub księgę wjazdów/wyjazdów
lub innych podobnych księgach – posiadamy Pana/Pani dane w zakresie ujętych w tych
księgach.
W związku z powyższym informujemy:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MEBLEX Sp. z o. o., ul. Zachodnia
6-10, 62-800 Kalisz , tel. kont. tel.: +48 62 768 31 20, fax: +48 62 768 31 21, adres
poczty elektronicznej meblex@meblex.com.pl
Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach
(na podstawie prawnej):
- dane osobowe są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora,
tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach oraz do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej
przez MEBLEX Sp. z o. o działalności gospodarczej (art. 6 ust 1 pkt f) RODO)
Dostęp do danych osobowych będzie miała osoba prowadząca działalność gospodarczą
oraz osoby zajmujące się sprawami bezpieczeństwa osób w MEBLEX Sp. z o. o oraz
inne osoby w firmie w ramach otrzymanych od administratora upoważnień.
Administrator może powierzać przetwarzanie w/w danych osobowych procesorowi
wykonującemu usługi dla administratora w zakresie zgodnym z podpisaną umową
powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy ochrony mienia, podmioty na
podstawie podpisanych umów powierzenie przetwarzania danych osobowych
(procesorzy) oraz w przypadku wymaganego prawem udostępnienia.
DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH (POZA
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie Pana/Pana dane
zostaną usunięte
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego
administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile
przepisy ogólne nie stanowią inaczej).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości poruszania się po terenie
MEBLEX Sp. z o. o.
Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ADMINISTRATOR NIE STOSUJE ZAUTOMATYZOWANYCH METOD PODEJMOWANIA
DECYZJI (PROFILOWANIA).

