
 

 

NASK S.A. 

ul. 11 Listopada 23 

03 – 446 Warszawa 

 

 NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 11 listopada 23 (03-446) Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000644422, posiadająca numer NIP: 9512421815 oraz numer 

REGON: 365743505, kapitał zakładowy w wysokości: 76.343.870,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), wpłacony w 

całości. BDO: 000350871 

 

 

nasksa.pl 
kontakt@nasksa.pl 

tel.: +48 22 182 00 00,  

fax: +48 22 182 00 10 

  

 

Klasyfikacja: „O” 

 

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA DOSTĘPU NA TEREN NASK S.A.  

UL. 11 LISTOPADA 23 W WARSZAWIE  

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 

RODO) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), informujemy że: 

 

Dane 

Administratora 

danych 

osobowych 

Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa,  

ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział 

Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00,  

mail: kontakt@nasksa.pl ;(dalej NASK S.A.) 

Dane Inspektora 

ochrony danych 

osobowych 

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:  

1. pisemnie - adres siedziby Administratora; 

2. elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl ; 

Podstawy 

prawne i cele 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce m.in. w następujących celach: 

1. identyfikacji osób przebywających na terenie obiektu; 

2. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu; ustalania, dochodzenia lub 

obrony roszczeń 

Przesłanki 

prawne 

przetwarzania 

danych (RODO) 

uzasadniony interes Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f). 

Odbiorcy 

danych 

osobowych 

organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa 

(Policja, prokuratura) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. 

Okres 

przetwarzania 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym dotyczących 

ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane z monitoringu wizyjnego (w tym wizerunek) 

będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji obrazu, a w szczególnych 

przypadkach przez okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

Prawa 

podmiotów 

danych 

1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

2. prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 18 RODO; 

4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  

z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO 

Udostępnianie 

danych 
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej na rzecz 

NASK S.A. oraz innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Dobrowolność 

podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania dostęp na teren obiektu 

może być niemożliwy lub skutkować koniecznością niezwłocznego opuszczenia obiektu. 

Prawo do skargi Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Tel. 22 531 03 00. 

Transfer danych i 

ich profilowanie  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 

oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, 

o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.   
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