KLAUZULA INFORMACYJNA
Obowiązek informacyjny dla gości w biurze S&T w Parku Postępu.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych są spółki:
1. S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
2. S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.
DANE KONTAKTOWE
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w organizacji,
tj. pełnomocnika zarządu ds. ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisząc na adres
Administratora lub na adres e-mail: RODO@snt.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH & PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
W siedzibie Administratora w Parku Postępu stosuje się monitoring wizyjny oraz prowadzi rejestr wejść osób
trzecich do pomieszczeń zarządzanych przez Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Twojego wizerunku, utrwalonego na kamerach monitoringu wizyjnego oraz
imienia i nazwiska, utrwalonego w rejestrze wejść, jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia Administratora oraz w celu ochrony jego interesów gospodarczych.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres trzech miesięcy
od nagrania, a następnie usuwane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu na
podstawie przepisów prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Dane osobowe zawarte w rejestrze wejść do biura są przechowywane przez okres trzech lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzenia, a następnie są usuwane.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Prawo uzyskania kopi danych.
Prawo do sprostowania.
Prawo do usunięcia danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

INFORMACJE O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich rejestracji uniemożliwia wstęp do pomieszczeń
zarządzanych przez Administratora.

Obowiązek informacyjny dla gości w biurze S&T w Parku Postępu, wersja 2.0 z dnia 15 października, 2019.

