Załącznik nr 1 do umowy

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1. Dlaczego przekazujemy Ci poniższe informacje?
Obowiązek ich przekazania nakładają na nas przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii
Europejskiej, w tym w Polsce.
2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Dawid Biela, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą EMPLOI PERSONAL SERVICE Dawid Biela z siedzibą w Gogolinie (47-320),
ul. Krapkowicka 126/4, NIP: 199-006-08-51, REGON: 160400161.
Możesz się skontaktować z ADO, dzwoniąc pod nr telefonu :
davidbiela@gmail.com

+48 798 385 355 lub mailowo:

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane są przetwarzane:
- aby wykonać zawartą umowę o skierowanie do pracy za granicą (dalej: umowa),
- aby wykonać obowiązki prawne związane z umową (podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne),
wynikające w szczególności z prawa podatkowego i rachunkowego,
- aby zrealizować cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów ADO, w celu kontaktowania się
z Tobą w sprawach związanych z zawartą umową,
- ponadto, Twoje dane osobowe w zakresie: numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny, PESEL,
jeśli wyraziłeś na to zgodę, mogą być przetwarzane w celach o charakterze informacyjnym oraz
kontaktowym z ADO.
4. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci adresu do korespondencji, numeru telefonu czy
adresu e-mail w celach kontaktowych jest dobrowolne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych
jest niezbędne, aby wykonać umowę między Tobą a ADO, a także aby umożliwić ADO wywiązanie się z
obowiązków prawnych (podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) związanych z zawartą
umową.
5. Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane:
- podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, w szczególności:
agencje zatrudnienia (w tym przede wszystkim zagraniczne agencje pracy tymczasowej), kancelarie
prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty
elektronicznej, firmy pocztowe, firma niszcząca dokumenty, banki, tłumacze,
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
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6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dobrowolnie podane w celach o charakterze informacyjnym oraz kontaktowym z ADO dane w
zakresie: e-mail, telefon, adres do korespondencji, PESEL, będziemy przetwarzać do czasu wycofania
przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia umowy i upłynięcia czasu roszczeń i
obowiązków z niej wynikających.
Pozostałe dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a
po jej zakończeniu przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym w szczególności w prawie
podatkowym i rachunkowym lub do czasu upłynięcia terminu roszczeń wynikających z zawartej
umowy.
7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
- przenoszenia Twoich danych osobowych,
- wycofania, w dowolnym momencie, wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie nieobowiązkowych
danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
8. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w
sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
9. Czy będziemy Twoje dane przekazywać do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG (czyli poza Unię Europejską oraz
Islandię, Norwegię i Liechtenstein), ani do organizacji międzynarodowych.

………………………………………………………………….
(data i podpis pracownika)
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