Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór 1 – klauzula informacyjna – Gość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.:
Inspektor Ochrony Danych
Andrzej Maj
wyślij wiadomość pod e-mail: iod@srk.com.pl
lub zadzwoń pod numer tel. 32 432 11 34
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (UE):
• Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• Firmy świadczące usługi ochrony fizycznej
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok od chwili ostatniej wizyty na terenie
obiektów należących do SRK SA. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych
osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren
obiektu należącego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., w wyjątkowych okolicznościach
może być gwarancją bezpieczeństwa podczas pobytu.
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