
 

  Wersja z dn. 08.07.2020 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób przebywających na terenie ORLEN Eko Sp. z o.o., na którym prowadzony jest monitoring wizyjny1 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.  

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Eko Sp. z o.o. służy następujący adres email: 
daneosobowe.eko@orlen.pl.  

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO2) oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ORLEN Eko, w tym ochronę 
zakładu pracy i mienia oraz dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a także ewentualne dochodzenie 
lub obronę przed roszczeniami. 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/ Pana dane w postaci nagrań z monitoringu przechowywać będziemy przez okres do 1 miesiąca, po tym okresie 
nagrania automatycznie są kasowane poprzez nadpisanie materiału lub w przypadku zarejestrowania niepożądanego 
zdarzenia - okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy w przypadku 
przekazania materiałów organom ścigania lub zakończenia procesu wyjaśniającego w ORLEN Eko. 

V. ODBIORCY DANYCH 

W sytuacjach wyjątkowych (m.in. niszczenie lub przywłaszczenie mienia, zagrożenie bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie ORLEN Eko, w tym naruszeń zasad bhp obowiązujących w Spółce; sytuacje awaryjne 
mające miejsce na terenie Spółki, w tym sytuacje skutkujące niewłaściwym gospodarowaniem odpadami 
magazynowanymi i/lub składowanymi) oraz w przypadku prowadzenia kontroli przez uprawnione organy, nagrania 
z monitoringu będą przekazywane (udostępniane) uprawnionym organom. Nagrania z monitoringu mogą być również 
udostępniane podmiotom świadczącym usługi konserwacji i naprawy systemu monitoringu. 

VI. TWOJE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:  prawo 
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Na Pani/ Pana wniosek ORLEN Eko dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile 
dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony 
danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej. 

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

                                                           
1 monitoringiem objęte są: a. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (dalej również ITPON), instalacja rozdrabniania 
odpadów stałych oraz pomieszczenie sterowni znajdujące się w budynku administracyjnym zlokalizowanym przy instalacji – teren Zakładu 
Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, przy ul. Chemików 7, działka nr 15 G-H, 14 G; b. Składowisko odpadów niebezpiecznych zlokalizowane przy 
ul. Długiej w Płocku; c. Magazyn odpadów (budynek wraz z drogami dojazdowymi do budynku) zlokalizowany na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN 
ORLEN S.A. w Płocku, przy ul . Chemików 7, działka K8 
2 RODO - Rozporządzenie 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  


