KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu przy ul.1-go Maja 1.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się w następujący sposób
e-mail: pksbrzeg_kadry@onet.eu , listownie lub telefonicznie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań przez Pracodawcę
wynikających z zatrudnienia i realizacji umowy o pracę.
Podstawy przetwarzania danych pracownika :
- zgoda na przetwarzanie udzielona przez pracownika,
- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
- przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa
pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym ,zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy
pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym
obowiązku obrony, zatrudnieniu cudzoziemców.
- prawnie uzasadnione interesy Administratora.
4. Pani/ Pana dane osobowe są przekazywane do instytucji upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
PFRON, Urząd Skarbowy, PZU, NFZ, WBE, oraz przetwarzane w systemach informatycznych w
tut. firmie.
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Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani do
państw trzecich.
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Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres
wskazany przez przepisy prawa pracy .
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Pani/Pan ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych ,żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zaumatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania czynności, o
których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

