KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH WCHODZĄCYCH NA TEREN ZAKŁADU GZNF FOSFORY SP. Z O.O.
Niniejsza informacja oraz jej zakres zostają podane w wykonaniu obowiązku nałożonego
przez Rozporządzenie 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwana dalej RODO).
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku dążąc do osiągania jak najwyższych standardów zgodności z
prawem, niniejszym informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i przekazuje
niezbędne dla Państwa informacje w tym zakresie.
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Gdańskie Zakłady Nawozów
Fosforowych „FOSFORY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(80-550 Gdańsk), ul. Kujawska 2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000033530 przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 5830001675, REGON 190572447, dalej zwana: GZNF FOSFORY. Spółka
wyznaczyła Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych z którym można się
kontaktować listownie pod adresem GZNF Fosfory Sp. z o. o, Kujawska 2, 80-550 Gdańsk,
przez adres e-mail: dpo@fosfory.pl, telefonicznie: 58 343 82 71.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
 zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na terenie
zakładu GZNF FOSFORY w tym weryfikacji uprawnień do przebywania na terenie
tego zakładu, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób i mienia,
 zapewnieniu bezpieczeństwa informacjom prawnie chronionym,
 w wypadku takiej potrzeby, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
GZNF FOSFORY lub osoby trzeciej i przeciwdziałaniu czynom zabronionym
przeciwko osobom i mieniu.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
4. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego są prawidłowo zabezpieczone i zostają usunięte
po okresie 30 dni od dnia ich rejestracji, chyba że zapis monitoringu będzie wykorzystany
dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń GZNF FOSFORY lub osoby trzeciej
i/lub zostanie przekazany właściwym organom prowadzącym postępowania na
podstawie przepisów prawa
5. GZNF FOSFORY może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do
realizacji przez GZNF FOSFORY celów wskazanych w pkt 2 swoim doradcom prawnym lub
BHP. GZNF FOSFORY będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak
sądy, organy ściągania i organy administracji publicznej, o ile spełnione zostaną warunki
takiego udostępnienia.
6. GZNF FOSFORY powierzyło przetwarzanie Państwa danych osobowych profesjonalnej
firmie świadczącej usługi w zakresie ochrony osób i mienia, którą na dzień niniejszej
informacji jest SOLID S.A. z siedzibą w Warszawie .

7. GZNF FOSFORY nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do jakichkolwiek
odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez GZNF FOSFORY lub stronę trzecią, związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie zakładu GZNF FOSFORY, a w przypadku
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu
ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa
wymagają ich dłuższego przechowywania.
9. Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa
się na podstawie takiej zgody,
 sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w razie stwierdzenia naruszeń.
Realizacja powyższych uprawnień następuje przez skierowanie żądania pocztą elektroniczną
lub pisma na adresy wskazane w pkt. 1
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne jest
dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował odmową wstępu na
teren zakładu GZNF FOSFORY i dostępu do mienia GZNF FOSFORY.
11. GZNF FOSFORY nie będą przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie będzie przetwarzać
dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.
Zarząd Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku

