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Klauzula informacyjna dla pracowników/gości/kontrahentów wchodzących 

na teren i do obiektów Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.  
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania i monitorowania 
ruchu osobowego, kontroli dostępu, umożliwienia wejścia na teren i do obiektów 
należących do Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., wydania przepustki stałej, 
przepustki tymczasowej, przepustki jednorazowej, karty wjazdowej, karty 
parkingowej stałej lub tymczasowej. 
Ewidencjonowanie wejść i wyjść na teren i do obiektów oraz kontrola 
dostępu  prowadzone jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Elektrociepłowni 
Stalowa Wola S.A, ochronie mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować 
utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Elektrociepłownię 

Stalowa Wola S.A na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO), a także dochodzenia roszczeń. 
 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

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) informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w celu 

wejścia na teren i do obiektów jest Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. 

w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola pod adresem email: 

kontakt@ec-sw.pl.  

2. Powołaliśmy Przedstawiciela Administratora z którym można 

skontaktować   się   pod adresem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., 

ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola lub    pod       adresem 

email:  RODO@ec-sw.pl  a udzielimy Państwu odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, 

jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania zapytania. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia 
na teren i obiekty Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.  

4. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, 
miejsce zatrudnienia (firma), rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer 
dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
zdjęcie/wizerunek, okres ważności, numer przepustki. 

5. Państwa wizerunek umieszczony na „przepustce stałej” lub „przepustce 
tymczasowej” będzie przetwarzany do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
o pracę bądź innej umowy, na podstawie której świadczą Państwo pracę bądź 
usługę.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celu, nie dłuższy niż 2 lata, po tym okresie zostaną usunięte z systemu 
informatycznego, w którym są przetwarzane lub od daty wycofania zgody. 

7. Okres przechowywania Państwa   danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 
przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
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8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie Administratora: 

• firmy świadczącej usługi w zakresie ochrony osób i mienia, 

• dostawcy usług IT, 

• firmy świadczące usługi w zakresie administrowania i serwisowania 
systemu monitoringu i kontroli dostępu, 

• podmioty, które ubezpieczają oraz likwidujące szkody (w razie 
Państwa udziału w zdarzeniu powodującym szkodę na mieniu 
ubezpieczonym przez Zatrudniającego), 

9. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo żądania informacji o zakresie 
przetwarzania swoich danych osobowych, prawie dostępu do treści tych danych, 
uzupełnienia, przenoszenia, uaktualnienia i sprostowania, 

gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, ograniczenia, usunięcia 
danych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych oraz cofnięcia 
wyrażonej zgody. 

10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679 na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

11. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystanie z Państwa praw 
dostępne są na stronie internetowej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. 
w zakładce RODO.  

 

 

 

 


