
Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

osób, wobec Gości odwiedzających zakłady Spółdzielni Piekarsko – 

Ciastkarskiej w Warszawie 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie. 

Dane kontaktowe do Administratora:  

Adres e-mail: ochronadanych@spc.pl 

Adres korespondencyjny: 02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 103 z dopiskiem Ochrona Danych 

Osobowych 

 

Inspektor Ochrony Danych  

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni Piekarsko-

Ciastkarska w Warszawie pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).  

Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą Państwo się kontaktować pisząc na adres e-mail: 

odo@spc.pl, w każdej sytuacji, gdy działania wynikające z przetwarzania danych osobowych 

budzą Państwa obawy, co do zgodności procesu z przepisami prawa lub tradycyjnie wysyłając 

korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, 

mienia i informacji oraz jakości produkcji (w przypadku wejścia na teren zakładów 

produkcyjnych). 

Przetwarzając dane osobowe w określonym celu, opieramy się na: 

• podstawie przepisów obowiązującego prawa, które obligują Nas do wypełnienia 

obowiązku prawnego np. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produkcji 

żywności (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) – „Rozporządzenia”);; 

• prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, którym jest 

zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i informacji stanowiących tajemnicę 

handlową przedsiębiorstwa (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) – „Rozporządzenia”). 
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Dobrowolność czy obowiązek podania danych 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f),  

podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji czynności. Konsekwencją 

niepodania danych może być: 

• brak możliwości wejścia/wjazdu na obiekt; 

• wyproszenie z obiektu; 

• brak uzyskania informacji. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. 

Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) 

lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe przechowujemy: 

• lista osób wizytujących, kontrolujących części produkcyjne firmy (zakłady 

produkcyjne) przez okres do 2 lat, liczone od roku następnego po roku złożenia podpisu; 

• księga gości (siedziba firma) przez okres roku, liczony od roku następnego po roku 

wpisania gościa do księgi; 

• nagrania z monitoringu wizyjnego – do 30 dni z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia 

okresu, w przypadku konieczności zabezpieczenia nagrania do prowadzonego 

postepowania wyjaśniającego w zakresie szkody powstałej na danym obiekcie.  

 

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych 

W określonych sytuacjach możemy przekazywać przetwarzane dane innym odbiorcom gdy: 

• jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub 

• przekazanie danych realizowane jest w prawnie uzasadnionym interesie Administratora 

lub stronę trzecią. 

 

Udostępnienie danych do państw trzecich 

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli 

jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony 

i stosując odpowiednie przepisy prawne. 

 

 

 



Prawa jakie przysługą osobie, której dane są przetwarzane 

Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do: 

• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;  

• prawo uzyskania kopii danych; 

• prawo do sprostowania; 

• prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

• prawo do ograniczenia przetwarzania;  

• prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych; 

• prawo skargi do Organu Nadzorczego. 

 

 

Realizacja określonych praw 

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy 

użyć wniosku, który udostępniony jest stronie www.spc.pl w zakładce RODO. Tam też 

znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania. 

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje 

znajdziesz na www.uodo.pl 

 

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany  

Obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają 

profilowaniu, które może wywołać skutki prawne lub znacząco wpływać na osobę, której dane 

dotyczą. 

 

Pozyskiwanie danych osobowych   

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).  
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