Klauzula informacyjna RODO
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej:
,,RODO”, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w
Otwocku-Świerku przy ul. Andrzeja Sołtana 7.

2. Pani/Pana dane osobowe w kategorii dane zwykłe – imię i nazwisko oraz nazwę i numer
dokumentu potwierdzającego dane osobowe realizowania przez Administratora, jakim jest
ewidencjonowanie osób wchodzących na teren obiektu Administratora na podstawie art. 36
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz § 1 rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i
nadzorowanych z dnia 20 lutego 2007 r.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres pięciu lat liczony od dnia odbycia
wizyty na terenie obiektu Administratora, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmiotom
ochraniającym obiekt, z którymi współpracuje Administrator i podmiotom upoważnionym na
udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowanie, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- w zakresie ochrony danych
osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono również
warunkiem wstępu na obiekt Administratora.

