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Obowiązki informacyjne z uwagi na monitoring 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie 

nad Odrą przy ul. Fabrycznej 1 (66-470), nr KRS: 0000082646, NIP: 5980003701. Możesz się z nami 

skontaktować w następujący sposób:  

a) listownie na adres : ul. Fabryczna 1,  66-470 Kostrzyn nad Odrą; 

b) przez e-mail: info@arcticpaper.com; 

c) telefonicznie: +48 957210600 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Z inspektorem 

możesz się kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie na adres : Inspektor ochrony danych osobowych, Arctic Paper  Kostrzyn SA, ul. 

Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą; 

b) przez e-mail: DPO@arcticpaper.com; 

c) telefonicznie: +48 957210664 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i 

mienia poprzez monitoring, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). Równocześnie informujemy, że przeprowadziliśmy analizę naszego uzasadnionego 

interesu oraz  wpływu przetwarzania na Twoje interesy lub prawa i wolności. Jeżeli chcesz zapoznać 

się z powyższą analizą, prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.   

4. Źródło pozyskania i kategorie danych 

 Poprzez monitoring pozyskujemy takie dane jak, wizerunek, nagrania wideo. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Nagrania monitoringu przechowujemy przez okres 60 dni. Jeżeli nagrania stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub poweźmiemy wiadomość, iż mogą one stanowić 

dowód w takim postępowaniu, mogą one być wówczas przechowywane do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania.  

6. Odbiorcy danych 

 Twoje dane są udostępniane dostawcy usług ochrony mienia firmie Impuls Sp z o.o. ,ul. Podmiejska 

17b, 66-400 Gorzów Wlkp.nr KRS 0000478855 

Wewnątrz struktury Arctic Paper Kostrzyn S.A. dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli  

Prezes, Pracownicy Działu Informatyki, Kierownik Działu BHP oraz w zakresie nadzorowanych 

terenów: Kierownik Działu Administracyjnego, Kierownik i  Liderzy Wydziału Obróbki Papieru, 

Kierownik Działu Przygotowania Surowców i Wody, Kierownicy, Technolodzy i Mistrzowie w Dziale 
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MP1 i MP2, pracownicy Działu Energetyki, pracownicy Magazynu Wyrobów Gotowych,  Kierownik 

Magazynu Technicznego 

7. Twoje prawa 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do Twoich danych; 

b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

c) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w 

przypadku gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub 

przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie 

sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie 

Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych 

z Tobą działań; 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych w 

sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej. 

Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację 

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych 

prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.  

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  

Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych - pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jest obowiązkowe 

ale jest niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Arctic Paper 

Kostrzyn S.A. 
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