Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w SOR-DREW S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO),
informujemy, że:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest SOR-DREW S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (41-608)
przy ul. Sztygarskiej 26 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod
nr 0000486944, posiadający NIP 6272736741, REGON 243424424.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Sztygarska 26, 41-608 Świętochłowice lub e-mail: rodo@sordrew.pl.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pana/i danych oparte jest na właściwej, zgodnej zobowiązującymi przepisami podstawie
prawnej. Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe w następujących celach:
• zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do
przygotowywania zapytań ofertowych, realizacji dostaw lub płatności, obsługi reklamacji), w celu
przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi,
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym zapewnienia bezpieczeństwa na
terenie przedsiębiorstwa- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy SOR-DREW S.A., o ile mieści
się to w zakresie ich obowiązków służbowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych
powyżej, Pana/i dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa
oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonych czynności np.
operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi
ochrony osób i mienia. Pana/i dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane są przetwarzane dla celów opisanych powyżej i przechowywane nie dłużej niż przez okres ich
przydatności do prowadzenia działalności gospodarczej lub do momentu otrzymania prośby o
zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia
roszczeń stron z tytułu zrealizowanych zamówień, umów i/lub nie dłużej niż do upływu okresu
wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa związane z przechowywaniem informacji, zestawień,
danych księgowych i/lub podatkowych.
Monitoring
Informujemy, że na terenie Spółki został wprowadzony monitoring rejestrujący obraz za pomocą kamer
przemysłowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem jest
SOR-DREW S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (41-608) przy ul. Sztygarskiej 26 wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000486944, posiadający NIP 6272736741, REGON
243424424.
Monitoring został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia
Spółki, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na
szkodę. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie przez Spółkę, która zainstalowała
monitoring są właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu pracy.
Mimo, iż monitoring został wprowadzony ze związanych z bezpieczeństwem, z uwagi na usytuowanie
kamer przetwarzany jest nie tylko wizerunek pracowników, ale również klientów, potencjalnych
klientów oraz ich osoby kontaktowe. Dane są przetwarzane dla celów opisanych powyżej i
przechowywane nie dłużej niż przez trzy miesiące, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią
dowód w postępowaniu lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postepowania.
Dane zebrane w rezultacie wprowadzenia monitoringu są przekazywane:
1. naszym podwykonawcom np. firmom obsługującym nasze systemy informatyczne lub
udostępniających nam narzędzia informatyczne,
2. innym administratorom danych - świadczącym nam usługi z zakresu obsługi danych osobowych
i usługi prawne w zakresie, w jakim są one administratorami danych,

3. organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa.
Prawa osób w zakresie danych osobowych:
Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych osobowych, ma Pan/i prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez
Administratora danych oraz uzyskania kopii tych danych;
• sprostowania swoich danych;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
• usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwwskazania prawne;
• niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
• wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
• przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną
zgodą lub zawartą umową;
• wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach,
w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych), w
przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administatora Pana/i danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.

Sposób realizacji praw:
Realizacja Pana/i praw odbywa się na wniosek złożony osobiście lub za pomocą poczty na podany
powyżej adres Administratora, jak również poprzez e-mail rodo@sordrew.pl.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki SOR-DREW S.A.

