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Klauzula informacyjna monitoring wizyjny Polskiej Fabryki Amunicji Sp. z o.o. 
 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe 
informacje dotyczące Państwa danych osobowych. 
 
Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Fabryka Amunicji Sp. z o. o ul.  Norwida 9/12, 

26-110 Skarżysko-Kamienna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000754092, REGON: 

381613428, NIP: 5223139068, zwany dalej ADO. 

Pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem e-mail: odo@pfa.pl 
 
Polska Fabryka Amunicji zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
  
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze: 
a. wynikających z art. 33 ust. 2 pkt 5 Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

b. wynikający z art. 222 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub 
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 
szkodę. 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy PFA w celu: 
a. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach 

postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, 
egzekucyjnych; 

b. identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren PFA, m.in. za pośrednictwem 
systemu monitoringu wizyjnego; 

c. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. 

 
Okres przechowywania danych 

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje 

przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu 

stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął 
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wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi 

Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
W celu realizacji praw, o których mowa powyżej prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku   
o realizacje praw osoby, której dane dotyczą1 na adres e-mail: odo@pfa.pl  

 
Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania 

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 
 

 

 

 

 
1 Wniosek o realizacje praw osoby, której dane dotyczą należy pobrać ze strony https://pfa.info.pl/rodo/   

mailto:odo@pfa.pl
https://pfa.info.pl/rodo/

