
  
 Podstawowy obowiązek informacyjny  

w zakresie ochrony danych osobowych  
w związku z ochroną mienia i kontrolą ruchu osób i pojazdów 

w Elbest Security sp. z o.o.  
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 
„RODO”) informujemy, że:  
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,  

ul. 1 Maja 63, adres do korespondencji: ul. Św. Barbary – Budynek WN/B-4, 97-410 Rogowiec. 
 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem email: iod@elbestsecurity.pl lub pisemnie na adres wskazany w punkcie I powyżej.  

 
III. Cele i podstawy przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu kontroli ruchu osób, pojazdów oraz ochrony mienia (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze wynikającego z Ustawy o ochronie osób i mienia. 
 

IV. Prawo do sprzeciwu.  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba 
że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. Sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę iod@elbestsecurity.pl lub na adres siedziby 
administratora danych wskazany w pkt. I powyżej. 
 

V. Okres przechowywania danych.  
Okres przechowywania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. 
Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 
Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do 
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 
 

VI. Odbiorcy danych. 
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy 
prawa np. Policja, podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, które świadczą usługi na rzecz 
Administratora danych i którym te dane są powierzane np. firmom prawniczym, informatycznym, audytorom 
zewnętrznym itp.. 
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi wejście na teren obiektu. 
 
IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG  

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: 
EOG).  
 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane. 

 


