POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK
Wejście na teren placówek DPW Antwerp oznacza wyrażenie zgody między innymi na to, że spółka DP
World Antwerp Holding NV z siedzibą pod adresem 9130 Beveren, Molenweg (KAL), Haven 1950,
wpisana do rejestru spółek Crossroads bank for Enterprises pod numerem 0406.070.605., będzie
przetwarzać Państwa dane osobowe w kontekście działań wykonywanych przez Państwa na terenie DPW
Antwerp. Takie dane osobowe uzyskujemy zarówno bezpośrednio od Państwa, jak i za pośrednictwem
innych kanałów (np. Alfapass). Dotyczy to między innymi Państwa imienia i nazwiska, adresu, daty
urodzenia, zdjęcia, numeru telefonu i tablic rejestracyjnych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o artykuł 5 c) (konieczność wypełnienia
obowiązku prawnego) oraz f) (prawnie uzasadniony interes) Ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie
prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także artykuł 6 ust. 1 lit. c)
(konieczność wypełnienia obowiązku prawnego) oraz f) (prawnie uzasadniony interes) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie 2016/679).
Dane osobowe przetwarza się w celach administracyjnych, aby zapewnić Państwu dostęp do terenu
placówki (np. w ramach kontroli dostępu w kontekście Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku
i Obiektu Portowego (International Ship and Port Facility Security, ISPS) i rozporządzenia UE
nr 725/2004) oraz z powodów związanych z ogólnym bezpieczeństwem (np. kontrolowanie
przestrzegania ograniczeń prędkości) i ochroną. W zakresie niezbędnym do realizacji tych celów
Państwa dane osobowe będą udostępniane innym spółkom w grupie DP World, a także innym
odbiorcom spoza grypy (np. AWS, Navis, Alfapass, firma ochroniarska itp.). Zapewniamy, że te spółki
z grupy DP World oraz inni odbiorcy zobowiążą się do przetwarzania Państwa danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych
przez tych odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dołożymy wszelkich starań, aby
ustanowić niezbędne (umowne) zabezpieczenia wymagane na mocy przepisów prawa o ochronie
danych (np. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską albo podobne
zabezpieczenia umowne).
Gdy będzie to uzasadnione albo wymagane ze względów prawnych, dane osobowe mogą również zostać
przekazane właściwym organom rządowym lub innym organom porządkowym (np. policji, sędziemu
śledczemu, krajowemu organowi ds. ochrony danych itp.).
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych i żądania
sprostowania ich, jeżeli będą nieprawidłowe lub niekompletne, do żądania ich usunięcia oraz do
wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, gdy
spełnione zostaną ku temu warunki prawne. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii Państwa
danych osobowych (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie interoperacyjnym,
nadającym się do odczytu maszynowego) oraz prawo do przekazania Państwa danych osobowych
innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych).
Aby skorzystać z tych praw, można skontaktować się z DP World pod następującym adresem e-mail:
privacy.antw@dpworld.be

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi u krajowych organów ds. ochrony danych
(Gegevensbeschermingsautoriteit Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer –
l'Autorité de protection des données Commission de la Protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35
at 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).
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