ZAŁĄCZNIK NR 6 DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Pani Monika Urbańska prowadząca działalność
gospodarczą pod firma „Nowa Wydajność Usługi Konsultingowe Monika Urbańska” z siedzibą
ul. Kadrowa 17Es lok. 22, 04-421 Warszawa („Administrator”).

2.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia z Tobą
umowy
o
pracę/umowy
zlecenia*
oraz
w
celu
realizacji
obowiązków
pracodawcy/zleceniodawcy* przez Administratora na Twoją rzecz.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych dla
celów podatkowych, ubezpieczeniowych i rachunkowych.
Administrator przetwarza też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:


windykacja należności;
mediacyjnych;



przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);



ochrona i zabezpieczenie działalności i mienia Administratora poprzez nagrania
przedstawiające wizerunek Twojej osoby rejestrowane przez urządzenia monitoringu
wizyjnego (CCTV).

prowadzenie

postępowań

sądowych,

arbitrażowych

i

4.

Konieczność podania danych osobowych / konsekwencje niepodania
Podanie Administratorowi Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i
wykonania umowy z Administratorem. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych
osobowych, niestety Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy.

5.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z
Administratorem, którym Administrator danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np.: podmiotom prowadzącym księgowość Administratora, dostawcom usług IT,
konsultantom prawnym lub firmom windykacyjnym.
Naszym partnerom i dostawcom udostępniamy wyłącznie te dane osobowe, które umożliwiają
im świadczenie ich usług na naszą rzecz.
Powyższe podmioty przetwarzają dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na podstawie umowy z
Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
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6.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy z Tobą oraz po
jej zakończeniu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności podatkowych, ubezpieczeniowych i rachunkowych lub do czasu przedawnienia się
ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.

7.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
h) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.

Kontakt z Administratorem
W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub
skorzystania z przysługujących Ci praw skontaktuj się z Administratorem:
 drogą poczty elektronicznej – na adres: recepcja@lubinowe.pl
 pocztą tradycyjną – na adres: Eko-Resort Łubinowe Wzgórze, Łąki 45a, 24-160 Łąki

