I.

II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul.
Toruńska 222, 87-805 Włocławek, (dalej: „my”). Kontaktowy numer telefonu do ANWIL S.A.:
(24) 202 12 22.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan
kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem na kopercie „Inspektor
Ochrony Danych”



III.

IV.

V.

przez e-mail: daneosobowe@anwil.pl
pod numerem telefonu: (24) 20 21 005

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób,
obszarów, obiektów oraz naszych urządzeń, tj. zabezpieczenia ruchu osobowego i
materiałowego na terenie ANWIL S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym
(odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności
przedsiębiorstwom: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
Dane nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe przechowujemy 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 zarządzeniu w sprawie: wprowadzenia
„Zasad funkcjonowania systemu przepustek materiałowych w ANWIL S.A.”

Wystąpienie czynu zabronionego, powszechnego niebezpieczeństwa, wypadku lub innego
stanu zagrożenia życia lub zdrowia podczas Pani/Pana pobytu na terenie chronionym ANWIL
S.A. uzasadnia zachowanie przez nas danych osobowych do czasu wyjaśnienia okoliczności
zdarzenia.
VI.

PANI/PANA PRAWA ZWIAZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do treści podanych danych


prawo żądania sprostowania podanych danych osobowych



prawo żądania usunięcia podanych danych osobowych



prawo żądania ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych



prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Ma Pani/Pan prawo
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Sprzeciw
można wyrazić ze względu na swoją szczególną sytuację. Sprzeciw można wyrazić
korzystając z kanałów kontaktu z nami wskazanych w pkt II.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu
osobowego i materiałowego na naszym terenie, a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia.

Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd
na nasz teren chroniony.

