KLAUZULA / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLIENT
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679/UE Z
27.04.2016R. 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)
1. Administratorem danych klientów w ramach świadczenia usług Data Ceneter, wynajmu pomieszczeń
zapasowych ( (prowadzenie działalności Spółki, realizacja zawartych umów o współpracy Art. 6 lit b,c,f RODO) jest
Hector S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gwiaździsta 19, 01 − 651 Warszawa, NIP 118-00-66-690. Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000079821.
2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adresu,
nr telefonu, informacji o posiadanych kwalifikacjach/kompetencjach, danych przetwarzanych w ramach
monitoringu wizyjnego będą osoby zatrudnione w Hector S.A. wykonujące obsługę administracyjno –
organizacyjna Spółki.
3. Dane osobowe mogą również być przetwarzane przez zewnętrznych podwykonawców z którymi Spółka
zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi (działalności Spółki) dla
pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu postępowania organizacyjno –
administracyjnego. Pełna lista dostawców usług dla Hector S.A. w ramach których przetwarzane są dane
osobowe klientów, dostępna w siedzibie Spółki.
4. Monitorowanie wewnątrz i na zewnątrz terenu użytkowanego przez Hector S.A. prowadzone jest przez Spółkę
Beta Spółka z o.o. w oparciu o zawarta umowę o współpracy, i jest niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników, klientów, ochrony mienia, ochrony dokumentacji/danych, zachowania w
tajemnicy informacji.
5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych. Nagrania obrazu Beta
Spółka z o.o. przetwarza wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 i przechowuje przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi
przepisami prawa.
8. Każdy klient Spółki, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Każdy klient Spółki, ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla realizacji usługi, w tym kontroli dostępu
W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana, tym
samym osoba nie może mieć umożliwionego dostępu do pomieszczeń Spółki w ramach stosownych
uprawnień.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych dla celów
profilowania.
12. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/przetwarzania danych lub innych sytuacji
wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Zarządu Spółki Hector S.A. – kontakt:
tel.: +48 22 639 25 00, e-mail: hector@hector.com.pl
Hector S.A. – Administrator Danych Osobowych
Warszawa, 25-05-2018r.

