Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą
przy ul. Elbląskiej 135 , 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres email iod@grupalotos.pl lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez email iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa
LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
• wystawienia przepustki osobowej uprawniającej do wstępu na teren Grupy LOTOS S.A.
oraz prowadzenia rejestru wykroczeń regulaminowych na terenie Grupy LOTOS S.A.,
• ochrony osób i mienia, kontroli produkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
Grupy LOTOS S.A. (poprzez zastosowany monitoring wizyjny). Obszar objęty
monitoringiem wizyjnym to: teren zakładu produkcyjnego Grupy LOTOS S.A., w tym
bramy wejściowe/wjazdowe, wyznaczone budynki i pomieszczenia oraz parkingi.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy
LOTOS, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na
terenie Grupy LOTOS S.A.
W uzasadnionych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione
uprawnionym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom
Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS m.in. LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji
celów wymienionych powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od ostatniego zarejestrowanego
wejścia na teren Grupy LOTOS S.A. lub dłużej w przypadku nałożenia sankcji wynikających z
wewnętrznych uregulowań Administratora. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane
są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych,
wejście na teren Grupy LOTOS S.A. nie będzie możliwe.
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