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1) Administratorem danych osobowych jest H. CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 

przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. 

 

2)  

 

 

2) Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będące stroną umowy cywilnej (w szczególności 

zlecenia, o dzieło) zawartej z Administratorem, w sprawach dotyczących ochrony ich danych osobowych 

oraz korzystania z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem ich danych mogą się 

skontaktować z Administratorem poprzez adres email: odo@hcp.eu bądź kierując wniosek lub pytanie 

na adres  H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. Odpowiedzi na 

pytania i wnioski udzielane są w ciągu 30 dni. 

 

3)  

 

 

3) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą będący stroną umowy zawartej z Administratorem w następujących celach: 

 

▪ zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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) (dalej „Rozporządzenie”), 

▪ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przede wszystkim jako płatnika 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w tym w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego oraz przekazania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, podatkowo-księgowych w 

szczególności wynikających z obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

dotyczących realizacji żądań organów ścigania oraz na potrzeby postępowań sądowych - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, 
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▪ w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącymi realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) Rozporządzenia, 

▪ zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony informacji i mienia (w tym stosowanie systemu 

przepustkowego i monitoringu wizyjnego) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości jej zawarcia. 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych celów ich przetwarzania a ich 

podanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy oraz powiązanych z tą 

umową przepisów prawa. 

 

4)  

 

 

4) Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wykonywania umowy a następnie przez 

okres określony w przepisach prawa, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres 

przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności ZUS.  

Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowanym na terenie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. systemem 

kontroli dostępu są przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty utraty ważności karty 

elektronicznej-przepustki.  

 

5)  

 

 

5) Dane osób nieprowadzących działalności gospodarczej będących stroną umowy cywilnej (w szczególności 

zlecenia, o dzieło) zawartej z Administratorem nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych 

i państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Administrator w prowadzonej działalności korzysta z usług platformy Office 365+ dostarczanej przez 

firmę Microsoft.  Dane H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w chmurze Microsoft przechowywane są wyłącznie na 

serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. 

 

 

Okres przetwarzania danych 

Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych i 

państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
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6)  

 

 

6) Osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej będącej stroną umowy cywilnej (w szczególności 

zlecenia, o dzieło) zawartej z Administratorem przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie 

sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych jeżeli przetwarzanie to obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Administrator przestanie przetwarzać te dane, 

chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności ww. osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

 

7)  

 

 

7) Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej będąca stroną umowy cywilnej (w szczególności 

zlecenia, o dzieło) zawartej z Administratorem ma prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych przez okres ich przetwarzania, 

b. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym 

poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

c. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w 

szczególności, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, zgłosi sprzeciw 

wobec przetwarzania jej danych; jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w szczególności w przypadku kwestionowania 

prawidłowości zebranych danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych lub wniesienia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych – do 

czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu, 

e. żądania od Administratora informacji, czy poinformował każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane 

osobowe o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt b, c i d. 

 

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 

To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie przede wszystkim od podstawy prawnej 

wykorzystywania przez Administratora danych oraz od celu ich przetwarzania. W celu realizacji 

Prawo wniesienia sprzeciwu 

Przysługujące prawa 
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powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem posługując się danymi wskazanymi 

w pkt. 2) powyżej. 

 

8) Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, osoba nieprowadząca działalności gospodarczej będąca stroną umowy 

cywilnej (w szczególności zlecenia, o dzieło) zawartej z Administratorem posiada prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uzna, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

9)  

 

 

9) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora we wskazanych wyżej celach mogą zostać 

udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności 

ZUS-owi, urzędowi skarbowemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a w razie potrzeby organom 

wymiaru sprawiedliwości, komornikom, sądowi, organom kontrolnym) oraz podmiotom, którym 

przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy, jaka wiąże te podmioty z 

Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi utrzymania i 

eksploatacji systemu teleinformatycznego, ochrony osób, informacji i mienia, prawne, niszczenia 

dokumentów, związane z certyfikacją, badania sprawozdania finansowego Administratora, jak również 

bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora w celu dokonania przez Administratora 

zapłaty wynagrodzenia umownego. 

 

10)  

 

 

10) Dane osób nieprowadzących działalności gospodarczej będących stroną umowy cywilnej (w szczególności 

zlecenia, o dzieło) zawartej z Administratorem nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

11)  

 

 

1) Administrator stosuje następujące formy monitoringu: 

Odbiorcy danych 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Informacja o stosowanych przez Administratora formach 

monitoringu 
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− monitorowanie kont pocztowych dla adresów e-mail udostępnionych przez Administratora,  

− monitoring wizyjny części terenu zakładu pracy Administratora oraz wybranych pomieszczeń lub ich 

części, 

− kontrolę zawartości bagażu przez służbę ochrony w związku z przywłaszczeniem lub kradzieżą mienia. 

2) Monitoring poczty elektronicznej może być stosowany w szczególnych przypadkach zagrożenia interesu 

Administratora przez osoby upoważnione przez Administratora. Informacje przesyłane przez 

pracowników i współpracowników Administratora za pośrednictwem służbowych kont pocztowych 

poczty elektronicznej stanowią własność Administratora.  

3) Na terenie zakładu pracy Administratora w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, wewnątrz 

hal produkcyjnych, na wewnętrznym terenie Administratora – w wybranych miejscach wzdłuż dróg 

wewnętrznych, na terenie przed Biurem Przyjęć i Wysyłek, placy magazynowych, przy bramach 

wjazdowych, Administrator prowadzi monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić Administratora na szkodę oraz ochrony mienia. Monitoringiem nie są objęte pomieszczenia 

sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie, pomieszczenia organizacji związkowych. Dane z monitoringu są 

przechowywane przez okres do 30 dni od dnia nagrania i są przetwarzane wyłącznie do celów 

określonych powyżej. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 

w postępowaniu, ww. okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po 

upływie wskazanych wyżej okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane 

osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Administrator oznacza 

pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków. 

Administrator prowadząc monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer nie korzysta z technologii 

rozpoznawania twarzy. 

4) W przypadku uzasadnionego podejrzenia kradzieży lub przywłaszczenia mienia, upoważniony pracownik 

ochrony może dokonać kontroli osobistej. 

5) Wszystkie czynności kontrolne prowadzi się z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych. 

Dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

ochrony mienia oraz usługi IT. 

 


