Załącznik nr 7
do Polityki bezpieczeństwa Viking Malt

Polityka prywatności dla rejestru odwiedzających
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Administrator danych
Viking Malt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 27
09-200 Sierpc
KRS 0000202458
REGON 611415171
NIP 7761604005
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Dane kontaktowe
•
•
•
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listownie: na wskazany w sekcji 1 adres
fax. +48 24 275 84 10
tel. +48 24 275 84 00

Nazwa zbioru danych
Rejestr odwiedzających
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Cel i podstawa do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie
Viking Malt Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a celem rejestru odwiedzającego
jest zapewnienie utrzymania porządku oraz bezpieczeństwa osób i mienia.
Dane rejestru odwiedzających wykorzystuje się ponadto do następujących celów:
• Powiadomienie osób oczekujących na przybycie odwiedzającego
• Ustalenie liczby odwiedzających przebywających obecnie na terenie
obiektu w razie niebezpieczeństwa (np. pożar)
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Treść danych zawartych w zbiorze, kategoria osób, których dane dotyczą i źródła informacji
Zbiór zawiera następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko odwiedzającego
• Nazwa firmy lub społeczności reprezentowanej przez odwiedzającego
• Data i godzina przyjazdu i odjazdu odwiedzającego
• Nazwisko i tytuł osoby przyjmującej odwiedzającego
Dane są pozyskiwane od odwiedzających w związku z rejestracją wizyty.
Alternatywnie, osoba przyjmująca odwiedzającego wprowadza dane
odwiedzającego do zbioru. Nie ma innych zewnętrznych, regularnych źródeł
informacji zawieranych w zbiorze.
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Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych zawartych w zbiorze danych dot. rejestru
odwiedzających są podmioty świadczące usługi na rzecz Viking Malt Sp. z o.o., w
szczególności:
• firmy ochroniarskie;
• Kancelarie prawne.
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Regularne udostępnianie lub przesyłanie danych poza UE lub EOG
Dane osobowe nie są udostępniane państwom trzecim i organizacjom
międzynarodowym. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom policji w
celu prowadzenia dochodzenia w sprawach karnych lub na zobowiązanie sądów
powszechnych w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego w danej
sprawie.
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Czas przechowywania danych
Dane w zbiorze są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji
zamierzonego celu rejestru odwiedzających. Dane zawarte w zbiorze przechowuje
się przez 6 lat.
W przypadku, w którym dane z rejestru odwiedzających stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Viking Malt Sp. z o.o.
powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, powyższy
termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
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Prawa osoby, której dane dotyczą
• Prawo do wglądu w dane i żądania korekty danych
Osoba, które dane dotyczą ma prawo do sprawdzenia danych zapisanych na jej
temat w zbiorze oraz prawo do żądania poprawienia i usunięcia nieprawidłowych
informacji. Wnioski dotyczące tej sprawy należy składać na piśmie przy użyciu
danych kontaktowych wskazanych w sekcji 2.
• Inne prawa
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych osoba, której dane
dotyczą (od dnia 25 maja 2018 r.) ma prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania lub
przekazywania danych osobowych i złożyć skargę dotyczącą przetwarzania ich
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, może żądać ich usunięcia na zasadach
wskazanych w art. 17 RODO w szczególności jeśli, nie są już one niezbędne do
celów wskazanych w sekcji 4 lub nie zostały usunięte po upływie czasu, o którym
mowa w sekcji 8.

10. Zasady ochrony zbioru
Zbiór jest przechowywany w zablokowanym obiekcie i jest chroniony hasłem.
Dostęp do zbioru mają tylko wyznaczone osoby i mogą to robić tylko w zakresie
wypełniania swoich obowiązków.

