
 

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją art. 13 i 14 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, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119, s. 1), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NEMRA Sp. z o.o., Sp. k., (zwanym dalej „Spółką”) 

z siedzibą: ul. Łubinowa 68, 70-785 Szczecin, reprezentowanym przez: Prezesa Spółki. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: kontakt@nemra.pl lub pod numerem telefonu:  

(91) 463 09 64. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Spółki oraz zabezpieczenia mienia 

na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej (np. policja, prokuratura) oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane 

osobowe dla Spółki. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni lub przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w ust. 4 ust. 1 (np. w przypadku trwania postępowania), a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),  

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),  

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),  

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),  

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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