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KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI
MM KWIDZYN SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 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
zwanego dalej „RODO”, MM Kwidzyn sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest MM Kwidzyn spółka z
z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Lotnicza 1( „MM Kwidzyn” albo „Administrator”).

o.o.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, tel.: +48 55 610 7248,
fax.: +48 55 279 8644.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się poprzez skrzynkę
e-mail: privacy@mm.group
Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o określoną podstawę prawną
i w określonym czasie:
Rodzaj danych osobowych

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Okres przechowywania
danych

 imię, nazwisko
 PESEL albo numer
dokumentu tożsamości
 nr przepustki
 nazwa stanowiska
 firma, (nazwa)
 nr tel. kontaktowego
 adres email
 wizerunek
 podpis
 w przypadku dochodzenia
roszczeń: dodatkowe dane
niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony
roszczeń

 prowadzenie rejestru wizyt  przetwarzanie jest niezbędne
gości
do wykonania obowiązków
wynikających z przepisów
 ochrona osób i mienia,
prawa, w szczególności
w tym poprzez stosowanie
ustawy z dnia 5 sierpnia
systemów monitoringu
 obowiązek dbania o porządek 2010r. o ochronie informacji
niejawnych oraz ustawy
i bezpieczeństwo na terenie
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
administrowanego zakładu,
o ochronie osób i mienia
w
tym
zapewnienie
bezpieczeństwa
ruchu  przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub
osobowego i materiałowego
obrony roszczeń
ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń

Okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do osiągnięcia
celów, dla których dane są
przetwarzane, tj.:
 dane zawarte w rejestrze
wizyt gości przechowywane
są przez 5 lat
 nagrania obrazu z kamer
video przechowywane są
maksymalnie przez
3 miesiące
 w przypadku sporów, dane
przechowywane
są
do
momentu
prawomocnego
zakończenia

 imię, nazwisko
 PESEL / ID number
(obcokrajowcy)
 firma (nazwa)
 powód zakazu

 zapewnienie bezpiecznych  niezbędność wypełnienia
warunków pracy, ochrony
obowiązku wynikającego
zdrowia i życia
z przepisów prawa, a w
pracowników MM
szczególności ustawy z dnia
Kwidzyn , pracowników
26 czerwca 1974 r. – Kodeks
kontrahentów i ich
Pracy, ustawy z dnia
podwykonawców, osób
26 października 1982 r.
współpracujących i innych
o wychowaniu w trzeźwości
osób przebywających na
i przeciwdziałaniu
terenie zakładu, objętego na
alkoholizmowi,
podstawie decyzji
ustawy z dnia 22 sierpnia
Wojewody Pomorskiego
1997 r. o ochronie osób
obowiązkiem ochrony i
i mienia
będącym zakładem o
d u ż y m r y z y k u
wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej

Elektroniczna baza rejestru
zakazu wstępu na teren zakładu:
 przez okres
nieprzekraczający
12 miesięcy od dnia
udokumentowanego rażącego
naruszenia zasad lub
przepisów prawa
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3. Konieczność podania przez Państwa danych osobowych wynika z obowiązków prawnych ciążących na
MM Kwidzyn. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową wpuszczenia na teren MM Kwidzyn.
4. Dostęp do danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych, będzie przysługiwał, w zakresie w jakim będzie to konieczne:
 pracownikom Administratora, upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;
 koncesjonowanym podmiotom gospodarczym świadczącym usługi ochrony osób i mienia w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru, obiektów i urządzeń MM Kwidzyn;
 spółkom z grupy MM;
 dostawcom usług świadczonych na rzecz MM Kwidzyn, w tym usług prawnych i/lub doradczych
oraz dostawcom usług finansowo-księgowym związanych z prowadzoną działalnością;
 organom uprawnionym i instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę w krajach, które nie są częścią Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”), które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych osobowych według
standardów Komisji Europejskiej. Podmioty z grupy MM podpisały standardowe klauzule umowne
(„Umowy wzorcowe”) dotyczące transferu danych osobowych z podmiotami mającymi siedzibę w
krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą Państwo zażądać udostępnienia
umów wzorcowych, używając powyższych informacji kontaktowych.
6. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. poprawienia, sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne,
c. w pewnych sytuacjach - ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy kwestionuje Pani / Pan
prawidłowość przetwarzania danych,
d. żądania usunięcia swoich danych, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy do wykorzystywania tych
danych, oraz
e. prawo do przenoszenia danych, tj. uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych,
gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani / Pana zgody lub umowy.
Jeśli mają Państwo pytania związane z przysługującymi Państwu prawami, uprzejmie prosimy o kontakt
poprzez skrzynkę e-mail: privacy@mm.group
7. Przysługuje Pani / Panu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani / Pana prawa
lub przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

