
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator Danych Osobowych: EKOCEL Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne, tel. 58 774 89 50, KRS: 0000129696 

Pełnomocnik Ochrony Danych: ochrona.danych@ekocel.pl, ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU 
 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA 

• Ochrona pracowników i mienia, 

zachowanie tajemnicy informacji 

• Monitoring 

 

Art. 6.1 f) RODO 

Art. 22
2 
§ 1-10 KP 

• 2 lata - rejestr ruchu osobowego i kołowego 

• 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi lub może 

stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa – wtedy do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH ODBIORCY DANYCH 

• Dane identyfikacyjne 

• Wizerunek 

• Agencja ochrony 

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI I PRZESYŁANYCH 

Z KORESPONDENCJĄ 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA 

Obsługa i realizacja zamówień 
Art. 6.1 b) RODO 

Przez okres wykonywania umowy i przez okres 

przedawnienia wzajemnych roszczeń 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz 

rozliczeń podatkowych 

Art. 6.1 c) RODO 
Okres wymagany aktualnymi przepisami prawa 

Obsługa roszczeń gwarancyjnych i/lub rękojmi 
Art. 6.1 b) RODO 

Art. 6.1 c) RODO 

Do zakończenia okresu obsługi gwarancji i/lub rękojmi 

oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń 

 

Marketing elektroniczny 

Art.10 uśude 

Art. 172 pr. telekom. 

Art. 6.1 f) RODO 

 

Do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu 

• Prowadzenie korespondencji związanej z 

zawieraniem i/lub wykonywaniem umów 

• Zapewnienie komunikacji w związku ze 

współpracą biznesową 

• Pozostałe działania marketingowe 

• Inna korespondencja 

Art. 6.1 f) RODO 

– prowadzenie i 

utrzymywanie 

korespondencji biznesowej 

i innej z kontrahentem i 

zainteresowanymi stronami 

Do czasu utraty przydatności biznesowej prowadzonej 

korespondencji, wykonania umowy lub wygaśnięcia 

relacji biznesowych, z uwzględnieniem okresu 

przedawnienia roszczeń 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH ODBIORCY DANYCH 

• Dane identyfikacyjne 

• Dane adresowe 

• Dane kontaktowe 

• Dane rozliczeniowe 

• Podmioty działające na podstawie umów i świadczące usługi, w szczególności: 

doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, ochroniarskie, 

pocztowe, kurierskie, IT, hostingowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do 

realizacji celów przetwarzania danych osobowych 

• Spółki z Grupy KIRCHHOFF na terenie UE, w zakresie prawnie usprawiedliwionym 

• Organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

 

OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO: 

• Dostępu do swoich danych i sprostowania swoich danych 

• Usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych 

• Przeniesienia danych osobowych 

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

• Wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek: 

• wejścia na teren zakładu 

• udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub 

skierowane zapytanie 

• realizacji zamówienia 

 

 

 
Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Informujemy, że dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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