Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych kierowców:
1. Podstawa prawna : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)
2. Administrator danych:
Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych: gdansk.rodo@glencore.com.
3.

Cel przetwarzania danych i rodzaj danych: przyjęcia i wydania towarów do i z magazynów Administratora, w celu wykonywania
umów zawartych przez Administratora, a z którymi związane są następujące czynności:
a) Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora – rejestracja planowanych dostaw i wydań – Przetwarzanie jest
niezbędne do celu weryfikacji tożsamości kierowcy oraz danych pojazdu w momencie przyjazdu do zakładu: Imię i nazwisko
kierowcy, nr telefonu, nr i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, nr rejestracyjny naczepy i ciągnika.
Oraz jest niezbędne do celu ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.
b) Art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązek prawny – przetwarzanie jest niezbędne do potwierdzenia dowodów przyjęć i wydań w imieniu
dostawcy lub odbiorcy towaru (złożenia podpisu na dokumencie przez kierowcę): Imię i nazwisko kierowcy. Dotyczy
wymogów ustawy o rachunkowości o sporządzaniu dowodów księgowych źródłowych z dokonanych operacji gospodarczych,
w tym wypadku dokumentacji obrotów magazynowych.
c) Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora – monitoring wizyjny na obiekcie niezbędny do celów
zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie elewatora oraz ochrony mienia – dane w postaci wizerunku
osób.
d) Art. 6 ust. 1 lit. b – zawarcie i wykonanie umowy z właścicielem towaru – w przypadku gdy, właściciel towaru udziela
pełnomocnictwa kierowcy do działania w jego imieniu – dane identyfikacyjne kierowcy (imię i nazwisko, nr i seria dowodu
osobistego, PESEL) umieszczone na pełnomocnictwie są wykorzystywane do czynności związanych z identyfikacją i
podpisaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, wymaganych do zawarcia i wykonania umowy z właścicielem
dostarczanego towaru.
e) Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora – imię i nazwisko kierowcy w związku z podpisywaniem
wymaganych oświadczeń, min. potwierdzających zapoznanie się z przepisami BHP, obowiązującymi na zakładzie oraz
zapoznanie się z instrukcją dotyczącą alergenów.

4.

Okres przetwarzania danych:
Punkt a – maksymalnie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Punkt b i d – zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego.
Punkt c – okres przechowywania nie dłużej niż 3 miesiące, usuwanie danych poprzez nadpisanie kolejnych, o ile nie pojawi się
konieczność dłuższego przetwarzania w związku z roszczeniem lub koniecznością udostępnienia tych danych organom publicznym.
Punkt e – okres przechowywania nie dłużej niż 30 dni, o ile nie pojawi się konieczność dłuższego przetwarzania w związku z
roszczeniem lub koniecznością udostępnienia tych danych organom publicznym.

5.

Odbiorcy danych osobowych:
a) Kategoria 1 - tylko w zakresie niezbędnym i określonym przez przepisy prawa np.: urzędy administracji państwowej, organy
władzy publicznej, organy ścigania, niezależne firmy kontrolne i audytorzy.
b) Kategoria 2 - tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji dostaw lub wydań: dostawca lub odbiorca towaru,
przewoźnik.

6.

Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:
• Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
• Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia
się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
• Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych.

