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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH BIURO SAMSUNG  

 

 

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Samsung 

Electronics Polska sp. z o.o., a także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt na adres 

dane.osobowe@samsung.com. 

 

I. Wskazanie administratora 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa. 

 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z monitoringiem wizyjnym naszych pomieszczeń przetwarzamy 

Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach kamer CCTV. 

 

Samsung przetwarza takie nagrania na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz mienia 

naszej spółki, a także bezpieczeństwa naszych pracowników i pozostałych gości. 

 

W przypadku, w którym odwiedzasz naszą siedzibę w celu złożenia pisma, wniosku lub spotkania się z 

członkami naszego personelu, oprócz wizerunku możemy przetwarzać także inne kategorie danych (na 

przykład Twoje imię i nazwisko, cel wizyty, informacje, które wskazałeś w treści przekazywanej 

korespondencji). W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych może być: 

 

a) konieczność realizacji umowy (np. gdy zgłaszasz roszczenia reklamacyjne); 

b) realizacja obowiązku prawnego (np. gdy zgłaszasz żądanie realizacji określonego prawa, a na 

Samsung ciąży obowiązek rozpatrzenia Twojego żądania); 

c) prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji Twojego wniosku, 

żądania lub prośby, gdy nie łączy Cię z nami żadna umowa lub nie mamy obowiązku prawnego 

do przetwarzania Twoich danych osobowych.  

 

Jeżeli występujesz w charakterze pełnomocnika, pracownika podmiotu trzeciego lub pracownika 

organu administracji publicznej Twoje dane osobowe są również przetwarzane w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Samsung w związku z podstawą ustawową, 

udzielonym pełnomocnictwem do reprezentowania Twojego mocodawcy lub wymianą i obsługą 

korespondencji. 

 

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych może być konieczne do rozpatrzenia Twojego 

wniosku, żądania lub prośby. W takich sytuacjach brak podania przez Ciebie stosownych danych może 

uniemożliwić nam podjęcie odpowiednich działań (np. brak podania danych kontaktowych uniemożliwi 

nam przesłanie Ci naszej  odpowiedzi). 

 

III. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

mailto:dane.osobowe@samsung.com
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1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

prawa (np. Policja, Prokuratura); 

2) innym spółkom z grupy Samsung, w zakresie w jakim wynika to z naszych wymogów 

korporacyjnych; 

3) podmiotom wspierającym Samsung w naszych procesach biznesowych (np. ochrona biura, 

podmioty wspierające obsługę naszych systemów informatycznych, podmioty świadczące 

usługi kurierskie). 

 

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów 

(np. przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojego wniosku i przesłania Ci odpowiedzi) lub okres 

wskazany w przepisach prawa (np. przez okres przedawnienia roszczeń). 

 

V. Twoje prawa 

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym); 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy jednak wdzięczni 

jeżeli przed wniesieniem swojej skargi do organu nadzorczego skontaktujesz się z nami i 

dasz nam szansę zajęcia się Twoimi wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

 

 

VI. Transfer danych do krajów trzecich 

 

W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi grupy Samsung możemy przekazywać 

Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach 

gwarantujemy, że podobny poziom ochrony Twoich danych w państwie trzecim jest zapewniony 

poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń: 

 

1) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za 

zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; 

2) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać 

dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest 

zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w 

Europie; 

3) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się 

na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych. 
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W ramach realizacji Twoich praw zapewniamy Ci również możliwość uzyskania kopii odpowiednich 

środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do Państw trzecich. 

 


