INFORMACJA
dotycząca pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się
podmiotu o wydanie przepustki
Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie
przepustki umożliwiającej wejście / wjazd na teren przedsiębiorstwa SUPRAVIS GROUP
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy i koniecznością pozyskania danych osobowych
osoby wnioskującej, informujemy:
1) administratorem przekazanych danych osobowych jest SUPRAVIS GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Nowotoruńska 56, 85-840 Bydgoszcz (REGON:
090491090, NIP: 5541000184), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000293647; telefon (52)3268800, e-mail
administrator.danych@supravis.pl ;
2) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zabezpieczenia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO), tj.
limitowaniem dostępu na teren przedsiębiorstwa w związku ze specyfiką prowadzonej
działalności i co się z tym wiąże koniecznością dokonywania przez ochronę obiektu
weryfikacji tożsamości osób wnioskujących o dostęp na teren zakładu. Przekazanie danych
jest dobrowolne, jednak odmowa przekazania danych osobowych skutkować będzie
odmową wstępu na teren przedsiębiorstwa;
3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 12
miesięcy;
4) przetwarzane dane mogą być udostępnione podmiotom wykonującym na zlecenie
Administratora usługę ochrony obiektów Spółki;
5) w stosunku do przekazanych danych osobowych przysługuje prawo:
− dostępu do przekazanych danych,
− żądania sprostowania danych,
− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
− żądania przenoszenia danych,
przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie,
w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
6) w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania
przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

