
KLAUZULA INFORMACYJNA  - PRZEPUSTKI WJAZDOWE/ WYJAZDOWE 

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (03-801), przy ul. Zamoyskiego 28/30 (dalej: „my” lub „LOTTE Wedel”).  

Kontakt w sprawach danych osobowych:  

▪ na piśmie na adres siedziby LOTTE Wedel: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 

Warszawa  
▪ telefonicznie: (22) 670 77 00; fax: (22) 670 77 01 

▪ pod adresem e-mail: dane.osobowe@wedel.pl. 
 

Źródło danych: 

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, a ich przekazanie 
nastąpiło dobrowolnie w związku z koniecznością wjazdu pojazdem (samochód/motocykl) 

na teren LOTTE Wedel. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych bezpośrednio od 
Państwa, zostały nam one udostępnione przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę. 
 

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

LOTTE Wedel przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwa (firma) 

pracodawcy/zleceniodawcy, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne pojazdu (numery 
tablic rejestracyjnych, numery boczne pojazdu), data i godzina wjazdu na oraz wyjazdu z 

terenu LOTTE Wedel. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji 

naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci:  

a) wydania osobowej przepustki wjazdowej/wyjazdowej oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony na obszarze LOTTE Wedel, 

b) wykonania umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą („Umowa”)  – jeżeli 
wjazd lub wyjazd na teren LOTTE Wedel jest związany z wykonywaniem Umowy, 

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez LOTTE 
Wedel. 

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym nie podlegają profilowaniu. 
 

 

Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecimy świadczenie usług, 

wymagających przetwarzania danych, np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące 
usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym usługi ochrony 

osób i mienia, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą 

być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, np. Policji. 
 

Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

powyżej, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 
Uprawnienia i skarga do organu nadzoru 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób 

zautomatyzowany. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na 

adres siedziby LOTTE Wedel lub za pośrednictwem e-mail: dane.osobowe@wedel.pl 
 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 
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