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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
KSIĘGA GOŚCI
Kto jest administratorem danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu
Ziemniaczanego Spółka Akcyjna w Niechlowie, z siedzibą w Niechlowie (56-215) przy
ul. Przemysłowej 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym
można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ppz-niechlow.pl lub na adres siedziby
z dopiskiem „IOD”.
Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
obiektu Administratora oraz ochrony jego mienia, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest utrzymanie bezpieczeństwa na
obszarze Spółki oraz ochrona mienia.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku zaistnienia
incydentu dane mogą być przechowywane dłużej, przez okres potrzebny do rozwiązania sporu
lub wyjaśnienia kwestii roszczeniowych.
Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
✓ podmioty trzecie świadczące na rzecz Administratora usługi m.in. wsparcie i utrzymanie
infrastruktury IT, doradztwo prawne przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako
podwykonawcy, na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami,
niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, , partnerzy, dystrybutorzy, usług
pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
✓ organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/panu prawo do
✓ dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
usunięcia danych,

✓ wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora,
✓ bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że
przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych, ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie może
skutkować niewpuszczeniem na teren należący do Spółki.

