MONITORING NA TERENIE PW”M.K.T. TRANS”
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 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 informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
PW”M.K.T. TRANS”
44-200 Rybnik ,
UL. Kilińskiego 6
2. Administrator Danych Osobowych z uwagi na oddziały swoich składów, informuje, że posiada skład węglowy,
w którym dane osobowe mogą być przetwarzane:
ODDZIAŁ: UL. Rybnicka 108, 44-310 Radlin
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obiekcie MKT
TRANS., teren placu, biuro obsługi klienta na podstawie art. 6 ust1 lit. f) RODO (UE)
- Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
Siedziba:

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
Firmy świadczące usługi ochrony fizycznej
Pracownicy firmy MKT TRANS
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 m-ce od chwili zakończenia rejestracji wizerunku.
Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń
pomiędzy stronami umowy i chyba że stanowią materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu
6. Posiada Pani/Pan, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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 wykonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Posiada Pani/Pan, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana, danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu
(SKŁADU I BIURA OBSŁUGI) należącego do MKT TRANS, w wyjątkowych sytuacjach może być gwarancją
bezpieczeństwa podczas pobytu na monitorowanym ternie.

