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Klauzula – dyżurka ochrony 

 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję 

Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy.  

2. Dane osobowe (imię i nazwisko) osób przebywających na terenie obiektów Spółki 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f 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 (RODO) celem zapewnienia bezpieczeństwa ( w tym celem 

zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych), dbania o mienie Spółki, bezpieczeństwa osób 

przebywających na obiekcie Spółki.  

3. Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych osobowych uniemożliwia wejście na 

teren Spółki. 

4. Przetwarzanie danych osobowych prowadzony jest  z poszanowaniem godności i dóbr 

osobistych osób. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych oraz podmioty z mocy prawa oraz towarzystwa 

ubezpieczeniowe. Każda z osób upoważnionych zobowiązana jest  do zachowania w tajemnicy 

wynikającą z tych materiałów. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia ewidencji osób wchodzących na 

teren Spółki. 

6. Dane osobowe przekazywane będą Agencji ochrony na podstawie umowy powierzenia oraz 

mogą być udostępnione organom Państwa ma podstawie przepisów prawa powszechnego 

oraz towarzystwom ubezpieczeniowym. 

7. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do danych, 

b. sprostowania, 

c. ograniczenia przetwarzania, 

d. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych. 

8. Koordynatorem Ochrony Danych jest Mikołaj Grützmacher email: 

mi.grutzmacher@pronatura.bydgoszcz.pl  

9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państw trzecich ani użyte do zautomatyzowanego  

profilowania. 
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