FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O.

Informacja Monitoring Wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
RODO (UE) nakłada na Administratora szereg obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, niniejszym Administrator informuje Pana/Panią o kategoriach danych (zakresie), celach przetwarzania i prawach jakie Panu/Pani przysługują.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO (UE) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach FUCHS OIL CORPORATION (PL)
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora:
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu osoby na terenie zakładu.

FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
-Firmy świadczące usługi audytorskie.
-Firmy świadczące usługi ochrony fizycznej.
Administrator planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez 3 miesiące. Planowany termin zakończenia
przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

Jeśli Pan/Pani chce usunąć swoje dane, natychmiast usuniemy przetwarzane dane osobowe, pod warunkiem, że
ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązkami prawnymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Panu/Pani w egzekwowaniu swoich praw. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

