
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla podmiotów zewn ętrznych (go ści ORLEN Eko) przebywaj ących na terenie Spółki ORLEN Eko 
zlokalizowanym na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN O RLEN lub ANWIL we Włocławku  

Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) 
informujemy, iż: 

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

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

3. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na 
potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie chronionym, gdzie Spółka ORLEN Eko ma swoje lokalizacje oraz 
identyfikacji osób znajdujących się na terenie naszych placówek oraz regulacje wewnętrzne w ramach Grupy 
Kapitałowej ORLEN. 

4. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą do końca I kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, 
w którym nadawane były uprawnienia wstępu na teren zakładu.  

5. Pani/ Pana dane osobowe będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Dane osobowe ujawniane będę właścicielowi 
terenów chronionych, tj. PKN ORLEN lub ANWIL. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

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

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego i materiałowego 
na terenie chronionym, na których zlokalizowane są biura ORLEN Eko. Odmowa podania przez Panią/  Pana 
danych osobowych uniemożliwi Pani/ Panu wejście/ wjazd na teren chroniony.  

 

 


