Klauzula informacyjna

dla Gości Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Elektrycznej 4A (dalej: „Spółka”), adres
email: daneosobowepwk@prattwhitney.com
2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
2.1 Administrator danych osobowych jest przedsiębiorcą zajmującym się produkcją o przeznaczeniu
wojskowym, która podlega specyficznym regulacjom prawnym w zakresie bezpieczeństwa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
mienia oraz pracowników Spółki, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Spółkę na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki jako
administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (dalej: RODO). Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi wstęp na teren Spółki.
2.2 Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń powstałych pomiędzy Państwem a Spółką, jak również w celu prowadzenia na
terenie Spółki monitoringu wizyjnego i monitoringu prędkości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f) RODO), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki.
2.3 Za Państwa zgodą Spółka może pozyskać i wykorzystać Państwa wizerunek w celach
identyfikacyjnych przy pomocy identyfikatora- przepustki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku w powyższym celu jest dobrowolne i nie
może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa, a także nie może powodować wobec
Państwa jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę wstępu na teren Spółki.
3. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT,
ochrony, doradcze, weryfikacyjne, jak również jednostkom stowarzyszonym Raytheon Technologies
Corporation (dalej: „RTX”), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki i tych podmiotów jako
należących do grupy przedsiębiorstw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Obszar przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (dalej „EOG”), jak również mogą być przekazane poza ten obszar:
a) do Kanady na podstawie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji
osobowych i dokumentów elektronicznych;
b) do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub innych
zabezpieczeń, o których mowa w art. 46-49 RODO.
Elektroniczny transfer danych poza obszar EOG jest zabezpieczony wewnątrz prywatnej,
korporacyjnej i szyfrowanej sieci informatycznej RTX.
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5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa wizyty na
terenie Spółki oraz przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się
Państwa wizyta. Spółka może przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres niż
wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Spółkę przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek udostępnienia
dokumentacji do celów postępowania sądowego.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu, okres
ich przechowywania nie przekraczy 3 miesięcy, chyba że bądą one stanowiły dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub Pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić
dowód w takim postępowaniu - wówczas takie dane osobowe będą przechowywane do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Przysługujące Państwu prawa
W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do Państwa danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przenoszenia danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie zawartej z Państwem
umowy lub na podstawie Państwa zgody;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je w
celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na
podstawie Państwa zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na
adres e-mail: daneosobowepwk@prattwhitney.com
Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę z
naruszeniem prawa.
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat globalnej polityki
prywatności Grupy Raytheon Technologies, będącej właścicielem Spółki, która to polityka jest dla
Spółki zbiorem wytycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i ochrona danych
osobowych
naszych
pracowników,
kandydatów
do
pracy,
kontrahentów,
pracowników/reprezentantów naszych kontrahentów, gości znajdziecie je Państwo na stronie
internetowej https://www.rtx.com/privacy .
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