Klauzula informacyjna dla pracownika (zgodna z art. 13 RODO)
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest "AQUABELLIS" Sp. z o.o. z
siedzibą na ul. Lipowa 55 w 64-610 Rogoźnie. Wpisana do Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS: 0000116527 NIP: 766-000-65-44
2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych
osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących Państwu praw w tych kwestiach.: −
pisemnie na adres: ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, lub iodo@aquabellis.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w
szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania
przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek
dochodowy.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
i ich podanie jest obowiązkowe.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa
podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby
ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2
lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
6. Moje dane będą udostępnione Podmiotom z którymi zapewniającym obsługę
administracyjną, techniczną i informatyczną. W szczególności podmiotom
administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny,
zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi
niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym
obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać
jedynie na polecenie, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do
przetwarzania tych danych we własnych celach.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes
administratora danych.
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym

czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia
roszczeń związanych z zatrudnieniem.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z powyższą informacją.
.........................................
(data i podpis)

