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Z uwagi na fakt, że Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice, jest
przedsiębiorstwem zajmującym się m.in. produkcją o przeznaczeniu wojskowym podlegającym specyficznym regulacjom
prawnym (polskim i USA), w celu oceny dopuszczalności Pani/Pana wizyty na terenie zakładu i/lub rozpoczęcia, realizacji
współpracy, prosimy o podanie następujących danych dotyczących Pani/Pana osoby:
1. Imię i nazwisko.
2. Posiadane obywatelstwa.
3. Podmiot zatrudniający (nazwa i adres).
4. Wizerunek (dotyczy przepustki ze zdjęciem).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. z siedzibą
w Niepołomicach, ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru
Sądowego,
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
Krakowa
Śródmieścia
w
Krakowie,
XII
Wydział
Gospodarczy
KRS,
pod
numerem
KRS
0000230639,
z kapitałem zakładowym: 11.700.000,00 PLN, NIP: 6792835716, tel. (dalej: „Spółka”),
e-mail: daneosobowepwt@prattwhitney.com , tel. +48 12 397 10 34.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi wstęp na teren Spółki.
3. Przetwarzane poniżej wskazanych danych osobowych, będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - tj. przetwarzanie w celu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora,
tj. rejestracji osób wchodzących na obszar Spółki.
4. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu dotyczącym współpracy mającej miejsce pomiędzy
Panem/Panią a Spółką oraz w celu umożliwienia wjazdu i poruszania się przez Pana/Panią
po terenie zakładu, zgodnie z zasadami ruchu osobowego obowiązującego w Spółce, jak również
w celu wykazania przestrzegania przyjętych w Spółce procedur dotyczących ruchu osobowego
w przypadku przyszłych audytów i kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów znajdujących się poza strefą Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) tj. zlokalizowanych w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
na podstawie zatwierdzonych i obowiązujących Wiążących Reguł Korporacyjnych. Informacje dotyczące miejsca
udostępnienia
tych
zabezpieczeń
danych
można
uzyskać
pod
adresem
mailowym:
daneosobowepwt@prattwhitney.com.
6. Za Pani/Pana zgodą, Spółka może pozyskać i wykorzystać Pani/Pana wizerunek w celach identyfikacyjnych,
przy pomocy identyfikatora (przepustki) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w powyższym celu, jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania
Pani/Pana, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza
nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę wstępu na teren zakładu Spółki.
7. Spółka przechowuje dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą powstać pomiędzy
stronami.
W
zakresie
dotyczącym
przetwarzania
danych
osobowych,
w
związku
z działającym na terenie zakładu Spółki monitoringiem, dane osobowe pozyskane w ten sposób, przetwarzane
będą przez okres trzech miesięcy, od dnia dokonania nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej .
8. Posiada Pani/Pan, w zakresie określonym przepisami prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat globalnych procedur ochrony .
prywatności Grupy RTX, której częścią jest Pratt & Whitney Tubes, oraz które służą jako wytyczne dla Spółki w
zakresie gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i ochrony danych osobowych, proszę odwiedzić stronę
internetową Grupy RTX: www.rtx.com oraz wybrać zakładkę Privacy na samym dole strony lub skontaktować się
z nami: daneosobowepwt@prattwhitney.com .

* 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
(RODO).
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