
 
 
 
 
 
 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresowana do gości 

 

 

Szanowni Goście, 

ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Aby wywiązać się z naszego obowiązku 

informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), chcielibyśmy 

przekazać Państwu następujące informacje dotyczące ochrony danych: 

 

Kto jest administratorem danych i kto jest inspektorem ochrony danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest : 

Stiegelmeyer Sp. z o.o.  

Grubno 63, 86-212 Stolno 

tel. 56 677 14 00 

e-mail: info.stolno@stiegelmeyer.pl 

 

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, gdyż prawo nie nakłada na nas takiego obowiązku.  

 

W jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe? 

Będziemy gromadzić i przechowywać dane osób nas odwiedzających w celu rejestracji ich wizyty w naszej 

firmie i zapewnienia możliwości ustalenia osób, które przebywają lub przebywały na jej terenie.  

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Dane osobowe gości są gromadzone i przechowywane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na tym, że możemy w dowolnym 

momencie wykazać, jakie osoby przebywają lub przebywały w naszym zakładzie, co jest potrzebne ze 

względów bezpieczeństwa naszych pracowników i gości (np. w razie ewakuacji), a także z uwagi na 

zachowanie w poufności tajemnic przedsiębiorstwa Stiegelmeyer Sp. z o.o. Jeśli okaże się to konieczne, dane 

te mogą być wykorzystywane również do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń naszych lub osób 

trzecich. 

 

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy? 

W powyższych celach przetwarzamy następujące dane osobowe naszych gości: numer rejestracyjny, 

nazwisko, imię i firma, która Państwa zatrudnia lub którą reprezentujecie oraz wizerunek (nagrania 

monitoringu). 



Skąd pochodzą Państwa dane? Jakie są konsekwencje odmowy podania danych? 

Przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo udostępniliście względnie które zostały nam 

udostępnione przez Państwa firmę lub pracodawcę. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie  spowoduje, że nie będą Państwo mogli  uzyskać zgody na wejście na teren 

naszego zakładu. 

 

Komu udostępniamy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane nikomu spoza naszej firmy, za wyjątkiem podmiotów, które 

świadczą na naszą rzecz usługi ochrony osób i mienia lub serwis kamer telewizji przemysłowej (CCTV), a które 

mają wgląd do tych danych. Wyjątkowo możemy udostępnić Państwa dane innym osobom, jeśli wykażą swój 

interes prawny w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz 

pomoc prawną albo uprawnionym organom państwowym. 

 

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego? 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

ani do organizacji międzynarodowej. Nie mamy też zamiaru przekazywać ich w przyszłości. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zapewnienia 

realizacji celów ich przetwarzania. Dane utrwalone w Książce Ruchu Pojazdów, Książce Gości oraz Formularzu 

Zgłoszenia Firmy Zewnętrznej przechowujemy przez okres sześciu miesięcy od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym został dokonany wpis Państwa dotyczący. Zapisy monitoringu wizyjnego są 

przechowywane przez okres ok. dwóch tygodni. W przypadku przetwarzania Państwa danych do celów 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, są one przechowywane przez okres, po którym te roszczenia się 

przedawnią. 

 

Z jakich praw do ochrony danych możecie Państwo skorzystać jako osoba, której dane dotyczą? 

 

A. Prawo dostępu do danych 

Zgodnie z wymogami art. 15 RODO mogą Państwo w każdej chwili zażądać informacji, czy i jak przetwarzamy 

Państwa dane osobowe oraz otrzymania ich kopii. 

 

B. Prawo do sprostowania 

Zgodnie z wymogami art. 16 RODO mają Państwo prawo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie 

wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.  

 

C. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami art. 18 RODO. 

 

D. Prawo do usunięcia danych i „prawo do bycia zapomnianym” 

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych Osobowych, o ile ich przetwarzanie przez nas nie jest 

niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku 

prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Możecie 

również dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z wymogami art. 17 RODO. 



 

E. Prawo do informacji 

Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich 

danych osobowych, jesteśmy obowiązani do powiadomienia o tym wszystkich odbiorców, którym Państwa 

dane zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają 

Państwo prawo do informacji o tych odbiorcach zgodnie z art. 19 RODO. 

 

F. Prawo do przenoszenia danych 

Zgodnie z wymogami art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, których 

nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego 

formacie. 

 

G. Prawo do sprzeciwu  

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu naszego lub osoby 

trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, o ile jest 

to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa 

danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (e) lub lit. (f) RODO, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych 

powodów przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie 

służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. 

 

H. Prawo do skargi do organu nadzorczego? 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie, ul. Stawki 2, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem 

prawa. 

 


