
 
 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW KOKS S.A. z siedzibą 

w Zabrzu (41-800) przy ul. Pawliczka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000445684 (dalej, jako: „Spółka”). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt 

pod adresem JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej,  

ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza lub adresem e-mail: ochronadanych@jswkoks.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony osób  

i mienia znajdujących się na terenie Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie 

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). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi  

z zakresu ochrony osób i mienia oraz IT. 

5. Spółka nie będzie przekazywała Pana/Pani danych do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

6. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały udostępnione Spółce bezpośrednio przez Pana/Panią, 

dane osobowe mogą zostać udostępnione Spółce przez podmioty w związku z zawartymi przez 

Spółkę umowami; Wykonawców/Podwykonawców robót i usług na rzecz Spółki; podmiot 

zatrudniający Pana/Panią lub którego Pan/Pani reprezentuje oraz występuje w jego imieniu. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 

z wymogami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

zakresie ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu weryfikacji tożsamości osoby przebywającej 

na terenie Spółki. 
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