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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
PRZY REJESTRACJI INTERESARIUSZY WCHODZĄCYCH  

NA TEREN PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

I. Ogólne wytyczne: 
1. Wybierz obowiązek informacyjny odpowiedni dla swojej działalności: spółki handlowej (Punkt III) lub 

indywidualnej działalności gospodarczej (Punkt IV). 
2. Skopuj treść wersji pełnej obowiązku informacyjnego do nowego dokumentu. 
3. Dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym do Twojej firmy. 
4. Usuń fragmenty zaznaczone kolorem turkusowym, jeśli nie dotyczą Twojej firmy. 
5. Dodaj logo Twojej firmy do nowego dokumentu i zapisz go jako plik .pdf. 
6. Tak przygotowany dokument: 

a. wydrukuj i umieść na recepcji. Dokument powinien być widoczny i czytelny. 
b. zamieść na stronie internetowej Twoje firmy, np. www.abc.pl/informacja_rejestracja. 

 

II. Stosowanie wersji skróconej: 
1. Wersję skróconą zastosuj w przypadku, gdy w momencie zbierania danych podanie wersji pełnej w sposób 

widoczny i czytelny byłoby utrudnione, np. gdy osoba porusza się samochodem, a ochrona zbiera jej dane 
przy bramie wjazdowej na teren przedsiębiorstwa. 

2. Skopuj treść wersji skróconej obowiązku informacyjnego do nowego dokumentu. 
3. Dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym do Twojej firmy. 
4. Dodaj logo Twojej firmy do nowego dokumentu. 
5. Stwórz tablicę informacyjną z treścią wersji skróconej. Tablica ta musi być na tyle duża i umieszczona w 

takim miejscu, aby osoba, w momencie zbierania danych, miała szansę zapoznać się z jej treścią, np. w 
miejscu, gdzie osoba zatrzymuje samochód i podaje ochronie dane do rejestracji wjazdu. 
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III. Obowiązek informacyjny dla spółek handlowych: 
 

Wersja pełna: 
 

---------------------------------------początek---------------------------------------  
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZY REJESTRACJI WEJŚĆ 

 
Zgodnie 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 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
 
Administrator danych i dane kontaktowe 
Administratorem Twoich danych osobowych jest ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskiej 1, dalej 
„my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 111 11 11, lub drogą elektroniczną: biuro@abc.pl. Dane 
kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@abc.pl. 
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania 
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia fizycznego, pracowników oraz innych osób przebywających na 
naszym terenie. Twoje dane zbieramy także w celach administracyjnych związanych z utrzymaniem porządku na 
terenie parkingu. 
 
Okres przetwarzania Twoich danych 
Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji naszych celów, nie dłużej niż przed okres 30 dni od 
momentu złożonej wizyty. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia. 
 
Odbiorcy Twoich danych 
Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, 
podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: agencjom ochrony, oraz innym odbiorcom, jeżeli wynika 
to z przepisów prawa.  
 
Twoje prawa 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Konsekwencja niepodania danych 
Podajesz nam dane dobrowolnie.  Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wpuścić Cię na 
teren naszego przedsiębiorstwa. 

 
---------------------------------------koniec---------------------------------------  

 

Wersja skrócona: 
 

---------------------------------------początek---------------------------------------  
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnieniu bezpieczeństwa mienia fizycznego, pracowników oraz innych 
osób przebywających na naszym terenie. Administratorem Twoich danych osobowych jest ABC Sp. z o.o. Przysługuje Ci 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać w recepcji lub pod linkiem: 
www.abc.pl/informacja_rejestracja. 

---------------------------------------koniec---------------------------------------  
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IV. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych prowadzących indywidualną 
działalność gospodarczą: 

Wersja pełna: 
---------------------------------------początek---------------------------------------  

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

PRZY REJESTRACJI WEJŚĆ 
 
Zgodnie 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 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
 
Administrator danych i dane kontaktowe 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Jan Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU 
Jan Nowak, ul. Krakowska 1, 01-111 Warszawa, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 111 
11 11, lub drogą elektroniczną: biuro@phu-jannowak.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@phu-
jannowak.pl. 
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania 
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia fizycznego, pracowników oraz innych osób przebywających na 
naszym terenie. Twoje dane zbieramy także w celach administracyjnych związanych z utrzymaniem porządku na 
terenie parkingu. 
 
Okres przetwarzania Twoich danych 
Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji naszych celów, nie dłużej niż przed okres 30 dni od 
momentu złożonej wizyty. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia. 
 
Odbiorcy Twoich danych 
Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, 
podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: agencjom ochrony, oraz innym odbiorcom, jeżeli wynika 
to z przepisów prawa.  
 
Twoje prawa 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Konsekwencja niepodania danych 
Podajesz nam dane dobrowolnie.  Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wpuścić Cię na 
teren naszego przedsiębiorstwa. 

 
---------------------------------------koniec---------------------------------------  

 

Wersja skrócona: 
 

---------------------------------------początek---------------------------------------  
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnieniu bezpieczeństwa mienia fizycznego, pracowników oraz innych 
osób przebywających na naszym terenie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jan Nowak. Przysługuje Ci 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać w recepcji lub pod linkiem: www.phu-
jannowak.pl/informacja_rejestracja. 

---------------------------------------koniec--------------------------------------- 


