Szanowni Państwo!
W związku z tym, że na terenie budynku Training Center w Jasione prowadzimy
monitoring wizyjny oraz księgę gości, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami
przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach monitoringu (m. in. wizerunek) oraz
księgi gości (imię i nazwisko, firma powiązana, godzina wejścia i wyjścia):
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w
Jasionce (36-002), Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej
„Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
dataprotection@eme-aero.com; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób,
ochrony mienia oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Administratora na szkodę.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora), przy czy prawnie uzasadnionym interesem Administratora będącym
podstawą przetwarzania danych jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w jego budynku, ochrona znajdującego się tam mienia oraz ochrona
informacji niejawnych.
4) Państwa dane osobowe będą, co do zasady, przetwarzane przez okres:
a. nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu (np. sądowym, przygotowawczym,
administracyjnym, dyscyplinarnym), termin określony wyżej ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postepowania – w zakresie danych z monitoringu
wizyjnego;
b. 7 dni – w zakresie danych z księgi gości.
5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie.
6) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego przebywanie
na terenie zakładu Administratora nie jest możliwe.
9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

