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1. Przedmiot i zakres stosowania. 

Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi 

w obiektach i na terenie FTT Wolbrom S.A. (Organizacji). 

Obowiązkiem Podwykonawcy realizującego zadania na terenie Organizacji jest:  

� przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, 

� spełnianie wymagań prawnych związanych z usługami świadczonymi na rzecz Organizacji,  

a w szczególności odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa do własności intelektualnej  

i praw autorskich, 

� wykorzystywanie informacji dotyczących wiedzy technicznej, technologicznej i handlowej 

wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane, 

� wdrożenie skutecznych zabezpieczeń chroniących udostępnione przez Organizację, informacje  

w formie elektronicznej i papierowej, pod warunkiem, że jest to wyspecyfikowane w umowie, 

zleceniu, zamówieniu. 

 

2. Odpowiedzialność i kompetencje. 

Podwykonawca realizujący umowę na terenie Organizacji, przed rozpoczęciem prac jest 

odpowiedzialny za: 

� zapoznanie się oraz swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Organizacji z Polityką 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji umieszczonymi  

na stronie internetowej (www.fttwolbrom.com.pl), 

� zapoznanie się oraz swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Organizacji  

z postanowieniami niniejszej instrukcji umieszczonej na stronie internetowej 

(www.fttwolbrom.com.pl). oraz wypełnienie i przekazanie do Organizacji zał. nr 1 do niniejszej 

instrukcji, 

� zapoznanie się oraz swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Organizacji z ryzykiem 

zawodowym zdefiniowanym na terenie Organizacji i opisanym w przekazanej ulotce „Co należy 

wiedzieć wchodząc na teren FTT Wolbrom S.A.”. Jeżeli ryzyko zawodowe podczas realizacji 

zleconych zadań będzie wykraczać poza ryzyko opisane w ulotce (informacja od osoby 

odpowiedzialnej za realizację umowy z ramienia Organizacji) należy odbyć dodatkowe szkolenie  

w Dziale BHP, 

� ustalenie w podpisanym protokole szczegółowych warunków BHP, z podziałem obowiązków w tym 

zakresie z osobą pełniąca nadzór ze strony Organizacji podczas wykonywania robót budowlanych, 

rozbiórkowych, remontowych, i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy 

lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach  

lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Podwykonawca oraz jego pracownicy realizujący zadania na terenie Organizacji:  

� muszą posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy, 

� mając dostęp do udostępnionych przez Organizację aktywów w formie elektronicznej i/lub 

papierowej, muszą mieć świadomość w zakresie ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

pozyskanej informacji. 

 

Upoważnieni przedstawiciele Organizacji mają prawo do: 
� auditowania realizacji umowy na terenie Organizacji, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 

przez podwykonawców i ich pracowników zasad BHP lub/i niestosowania środków ochrony 

indywidualnej mogą wnioskować pisemnie do Pracodawcy Firmy zewnętrznej o ukaranie jego 

pracowników lub o zerwanie umowy. 
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3. Terminologia. 

Podwykonawca – przedsiębiorca, zobowiązujący się na podstawie umowy/zlecenia do wykonania 

usługi na terenie Organizacji 

Organizacja – FTT Wolbrom S.A. 

 
4. Zasady postępowania. 

4.1 Ogólne zasady. 
� Wszystkie pojazdy silnikowe używane przez Podwykonawcę podczas realizacji zadań na terenie 

Organizacji muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne. 

� Zasady korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych wymagają uzgodnienia  

z przedstawicielami Organizacji. 

� Podczas wykonywania prac nie wolno zastawiać dostępu do urządzeń ppoż., wyjść ewakuacyjnych, 

dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. 

� Miejsce wykonywania prac powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w pobliżu wykonywania prac. 

 
4.2 Magazynowanie materiałów. 
� Podwykonawca może magazynować na terenie Organizacji niezbędne materiały potrzebne  

do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną  
za realizację umowy z ramienia Organizacji. 

� Podwykonawca może magazynować na terenie Organizacji powstałe odpady tylko, jeśli wynika  

to z posiadanych uregulowań administracyjnych Podwykonawcy oraz uzyskał zgodę Organizacji. 

� Podwykonawcy nie wolno wwozić na teren Organizacji bez konsultacji z Osobą odpowiedzialną  
za realizację umowy z ramienia Organizacji jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących 

zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

� Wszystkie wwożone na teren Organizacji oraz użytkowane podczas realizacji umowy materiały, 

substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby nie dopuścić  
do zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. Podwykonawca powinien mieć  
na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których 

byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się. 
� Podwykonawcy nie wolno na terenie Organizacji i w miejscu prowadzenia robót spalać 

jakichkolwiek substancji, przedmiotów i odpadów itp. 

� Podwykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Organizacji wylewać jakichkolwiek 

żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych 

lub powierzchniowych oraz do gleby. 

� Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone 

przez wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone 

kołnierzami lub kołpakami ochronnymi. 

 

4.3 Prace szczególnie niebezpieczne. 
W przypadku wykonywania przez Podwykonawcę prac szczególnie niebezpiecznych na terenie 

Organizacji – Podwykonawca musi wyznaczyć pracownika pełniącego bezpośredni nadzór  

nad prowadzonymi pracami. 
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Wyznaczona przez Podwykonawcę osoba kierująca pracą, pełniąca bezpośredni nadzór jest 

zoobowiązana do przygotowania prac pod kątem zastosowania niezbędnych środków ochronnych 

zapewniających bezpieczeństwo pracy. 

Przed przystąpieniem do pracy osoba kierująca przeprowadza instruktaż pracowników obejmujący: 

zakres pracy jaki ma być wykonany, imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań  
oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

 

Poniższe prace mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia osoby 

odpowiedzialnej za realizację umowy z ramienia Organizacji. Prace te muszą być wykonywane przez 

minimum 2 osoby: 

� prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych, 

� prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów w przypadkach, w których wymagane  

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

� prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo  

pod napięciem z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV 

� bezpieczników i żarówek, 

� prace niebezpieczne pod względem pożarowym (spawanie, szlifowanie, używanie ognia otwartego). 

 

4.3.1 Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

� Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani  

co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. 

� Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika oraz osoba asekurująca powinni być wyposażeni  

w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

 

4.3.2 Prace na wysokości. 
� Do prac na wysokości powyżej 1m do 2 m od gruntu należy używać atestowanych drabin, rusztowań 

itp. (pracownicy firm przewozowych mogą korzystać z drabin będących na stanie magazynu 

Organizacji). 

� Do prac na wysokości powyżej 2 metrów nad poziomem terenu miejsca prac należy oznaczyć taśmą 
ostrzegawczą oraz wyznaczyć osobę ubezpieczającą pracujących na wysokości. Do prac 

wykonywanych na konstrukcjach budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce 

rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach, a także jeżeli rodzaj pracy wymaga  

od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo 

przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości należy stosować 
szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji oraz 

używać hełmów ochronnych. 

� Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie  

z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - 

dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań powinni mieć wymagane uprawnienia. 

Po każdym zmontowaniu rusztowania powinien zostać dokonany jego odbiór oraz sporządzony 

protokół odbioru. 

 

4.3.3 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. 

� Prace pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

� Osoby wykonujące prace pod napięciem muszą być wysposażone w odpowiedni sprzęt  
oraz wymagane środki ochrony indywidualnej. 
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4.3.4 Prace pożarowo niebezpieczne. 
� Z miejsca wykonywania prac należy usunąć łatwopalne materiały, a miejsca zasłonić niepalnymi 

zasłonami. 

� Miejsca wykonywania prac należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju 

umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru. 

� Prace w strefach zagrożonych wybuchem można wykonywać jedynie w odzieży 

antyelektrostatycznej oraz za pomocą narzędzi przystosowanych do pracy w takim środowisku 

(wyjątkowo można odstąpić od tego obowiązku w przypadku zapewnienia, że w miejscu 

wykonywania prac nie wystąpi atmosfera wybuchowa). 

 
4.4 Odpady. 

� Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

� Przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały 

między innymi wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia 

środowiska. 

� Posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz Organizacji odpadów jest 

Podwykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

� Zabrania się wrzucania jakichkolwiek odpadów innych niż komunalne do pojemników na odpady 

komunalne. 

� Odpady powstałe podczas wykonywania usługi, w tym niebezpieczne oraz gruz Firmy zewnętrzne 

zobowiązane są usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia zakończenia wykonania 

usługi. 

 

4.5 Zagrożenie zdrowia lub życia w trakcie wykonywania prac. 
Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności w trakcie prac na terenie Organizacji 

pracownik Podwykonawcy dozna urazu, dojdzie do pożaru bądź innego zagrożenia zdrowia lub życia, 

jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu swojego pracodawcę oraz 

osobę pełniąca nadzór ze strony Organizacji. Osoba pełniąca nadzór, jeżeli jest to wymagane zapewnia 

udzielenie pomocy poszkodowanemu, zabezpiecza miejsce powstania urazu, zawiadamia niezwłocznie 

o zdarzeniu Głównego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska oraz pracodawcę poszkodowanego. 

 
4.6  Zagrożenie środowiska w trakcie wykonywania prac. 

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpią ewentualne zanieczyszczenia 

wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas należy 

postępować według niżej podanych zasad: 

� o wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii itp. należy powiadomić osobę odpowiedzialną  
za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia Organizacji, która z kolei ma obowiązek 

powiadomić Głównego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska, który ustala stronę 
odpowiedzialną za podjęcie stosownych działań opisanych poniżej, 

� w przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć 
jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków, 

� wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy posypać sorbentem lub środkiem 

neutralizującym, po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać Firmie 

unieszkodliwiającej odpady. 
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4.7 Incydent, zagrożenie związane z bezpieczeństwem informacji. 

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi incydent związany 

z bezpieczeństwem udostępnionych przez Organizację informacji, naruszeń bezpieczeństwa, jak również 
odchyleń od wymagań określonych w umowie/zamówieniu (np. zniszczenie, udostępnienie informacji 

osobom nieuprawnionym) należy natychmiast poinformować osobę odpowiedzialną za nadzorowanie 

wykonywanej usługi z ramienia Organizacji, która z kolei ma obowiązek powiadomić Pełnomocnika 

Prezesa Zarądu - Dyrektora Zarządzajacego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 
5. Dokumenty związane. 

Norma PN-ISO 45001: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania wytyczne 

stosowania”. 

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania  

Procedura: P-02,  PB/1/6.1.2 „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego”  

Ulotka: „Co należy wiedzieć wchodząc na teren FTT Wolbrom S.A.”. 

PZJ-04  Zakupy usług, artykułów technicznych i innych. Wybór i ocena dostawcy 

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 

 
6. Załączniki i formularze. 

Zał. nr 1 – Zobowiązanie Podwykonawcy 

 

7. Rejestr zmian.  
 

REJESTR ZMIAN do I/02/02 edycja 1 (wersja E-dokumenty) 

L.p. 
Miejsce 

zmiany Zmiana dotyczy 

   

   

   

   

 



 

 

Zał. nr 1 do I/02/02                             Formularz F-162/A 

 

 

Zobowiązanie 

 

 

Zobowiązuję się do : 

a. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad BHP, ochrony środowiska  

oraz bezpieczeństwa informacji. 

b. Zapoznania swoich pracowników realizujących prace na terenie FTT Wolbrom S.A. z treścią 

niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem prac oraz przestrzegania zasad w niej zawartych. 

c. Zapozania swoich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym w miejscu 

wykonywania prac na terenie FTT Wolbrom oraz przestrzegania zaleceń związanych z 

minimalizacją tego ryzyka. 

 

 

Oświadczam, że: 

Będziemy w całości przestrzegać zasad BHP, środowiskowych oraz bezpieczeństwa 

informacji obowiązujących na terenie FTT Wolbrom S.A. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa i adres Firmy Podwykonawcy) 

 

 

 

…………………………….............................................................................................…………. 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy Podwykonawcy) 

 

 

 

………………………………         ……………………………… 

     Miejscowość, data                 Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Zobowiązanie do zachowania poufności 

dla osób wchodzących i przebywających na terenie Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. 
 

W związku z wejściem na teren Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. (dalej FTT) oświadczam, co następuje: 
Rozumiem, że złożenie niniejszego zobowiązania nie uprawnia mnie do dostępu do informacji poufnych FTT oraz 
podmiotów z nią powiązanych. Jeżeli jednak uzyskam dostęp do informacji poufnych, to zobowiązuję się do 

nieujawniania informacji stanowiących informacje poufne FTT oraz podmiotów z nią powiązanych.  
 
Przez informacje poufne rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą a także dane osobowe w rozumieniu 
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.  
 
Za informacje poufne rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie: Informacje handlowe: listy odbiorców lub 
dostawców, kalkulacje cen, strategię marketingową, powiązania bankowe, metody prowadzenia kampanii reklamowej, 
treść zawieranych umów, wielkość produkcji, wielkość sprzedaży, zapasy magazynowe, Informacje produkcyjne: 
wiadomości techniczne, proces produkcji, konstrukcja maszyn, rysunki techniczne, dane technologiczne, receptury, 
koncesje, licencje, zezwolenia, Pozostałe informacje: organizacja przedsiębiorstwa (schemat organizacyjny), 
informatyzacja przedsiębiorstwa, stosowane techniki negocjacyjne, nabór pracowników, wysokość wynagrodzeń i 
innych świadczeń, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. 
 
Zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych dotyczy zarówno informacji poufnych uzyskanych od FTT jak  
i informacji poufnych uzyskanych z innych źródeł.  

 
Obowiązek nieujawniania informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.  
Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem art. 266 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny o treści: 

Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 

zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub 

naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji o treści: 

 

1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje 

we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to 

poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia 

ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej. 

 

Wiem, że nie wolno mi wynosić poza teren FTT żadnych nośników zawierających informacje poufne FTT, które nie 

dotyczą wykonywania obowiązków, a jednocześnie wyciek tych danych może stanowić naruszenie prywatności Spółki, 

co może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie FTT. 

Wiem, że bez zgody FTT nie wolno mi wykonywać zdjęć, filmów oraz rejestrować dźwięku na terenie FTT. 

 
Wolbrom, dnia: 
 
Imię, nazwisko: 
 
Adres do korespondencji: 
Wyrażam zgodę na komunikację przez 
wskazany adres email: (zgodna może 
być w każdym czasie wycofana bez 
negatywnych konsekwencji)  
 
Podpis: 

………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego 
kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo 
informacje  
w sprawie przetwarzania danych osobowych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000037268, NIP PL 6371001853, kapitał zakładowy 18.338.200 zł wpłacony w całości. 

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także na wskazany powyżej adres. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia przez Administratora 
ewidencji osób wchodzących na teren zakładu. Ewidencja prowadzona jest dla zachowania bezpieczeństwa 
osób i mienia. Ponadto obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika ze złożonego przez 
Panią/Pana zobowiązania do zachowania poufności. Celem przetwarzania jest zapewnienie możliwości 
weryfikacji przestrzegania zobowiązania do zachowania poufności oraz zapewnienie możliwości dochodzenia 
roszczeń. Podanie adresu email do komunikacji jest dobrowolne. Wyrażona zgodna może być w każdym 
czasie cofnięta. Podstawą prawna przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO.  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne. Niepodanie danych osobowych będzie 
skutkowało odmową wpuszczenia na teren zakładu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres biegu terminów przedawnienia roszczeń, który w 
dniu dzisiejszym wynosi 6 lat.   

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Administrator wprowadził szczególny nadzór 
nad terenem zakładu i terenem wokół zakładu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 
obrazu (monitoring).   

7. Obszary objęte monitoringiem są oznaczone stosownymi tablicami.  

8. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje 
przez okres 3 miesięcy. 

9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do 
czasu prawomocnego zakończenia postepowania.  

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

• żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu w 
zakresie przewidzianym przez przepisy RODO (art.16, art. 17, art. 18 i art. 21), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszają przepisy o 
ochronie danych osobowych, 

• przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO. 

11. Wszelkie żądanie odnośnie przetwarzania danych osobowych należy składać do Administratora w sposób 
wskazanych w punkcie 2.  

12. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot świadczący dla nas usługi ochrony osób i mienia. 

13. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

14. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe. 

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu Administrator 
wprowadził Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na 
celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W przypadku uwag dotyczących 
bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych (adres w punkcie 2).  

 
Wolbrom, dnia ………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię, nazwisko, podpis  


