
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
(KLAUZULA – BRC) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych to :  JES Opakowania sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 
w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 63; 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w tutejszej jednostce jest Pan Zbigniew Woźniak,  
e-mail: iodo@jesopakowania.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO  
w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora 
(zapewnienie ochrony mienia i osób, oraz zabezpieczenia produkcji), oraz normą BRC; 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Dane osobowe mogą być 
przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym 
postępowaniem; 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny  
do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów, w tym przepisów archiwalnych; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie  
z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO)  jeśli są nieprawidłowe, 
usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo  
do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania. Nie podanie przez Państwa wymaganych danych skutkować będzie 
brakiem możliwości poruszania się po terenie produkcyjnym; 

9. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane  
ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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