KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych
przez Administratora jest Euro-Med sp. z o.o. z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, e-mail
sekretariat@euro-med.net.pl , tel. 32 7804602 (dalej „Administrator”).
2. Dane przetwarzane są w celu dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w związku z
zatrudnieniem, w celu wykonywania umowy lub na podstawie udzielonej zgody przez pracownika.
3. Administrator przetwarza dane osobowe pracowników, w celach i zakresie zgodnym z
obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Kodeks Pracy i
Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być
przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym Dane mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
5. Administrator przechowuje dane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania
dokumentacji pracowniczej. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania
zgody.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do
złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody jeżeli przekazane są na podstawie zgody. Osoba, której
dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 22) 5310300, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl ) w przypadku
stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów
prawa.
7. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe.
W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, może jednak
warunkować możliwość skorzystania z określonego uprawnienia.
8. Dane osobowe pracowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się na skrzynkę poczty
elektronicznej iodo-euromed@euro-med.net.pl

