
 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

EUROKLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obornicka 68, 62-002 Suchy 

Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788905, NIP: 7811619180, REGON: 

631268910, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@euroklimat.pl 

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie 

objętym monitoringiem oraz ochrona mienia, a przetwarzanie to jest niezbędne do 

realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim 

jest zapewnienie bezpieczeństwa i dane będą przetwarzane przez czas 3 miesięcy od 

momentu rejestracji obrazu, 

2. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie 

Spółki poprzez stosowanie systemu kontroli dostępu, a przetwarzanie to jest 

niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i dane będą przetwarzane 

przez czas 2 lat od momentu zarejestrowania wejścia lub wyjścia. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: 

• zewnętrznym kancelariom prawnym, 

• upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Policji, 

Sądom, Komornikom. 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (EOG) oraz wobec Pani/ Pana danych nie będzie stosowane 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 



 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości wejścia na teren należący do Administratora. 


