KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
firmy GEDBUD Edward Ferenc z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest firma GEDBUD Edward Ferenc z siedzibą
w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Grunwaldzka 42A/18.
2. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest właściciel firmy, p. Edward Ferenc, kontakt:
rodo@gedbud.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy o pracę.
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak prowadzenie
rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora np. dokumentacja zwolnień
lekarskich,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującym
z administratorem, np. biuro rachunkowego, obsługa prawna. Ponadto dane będą przekazywane do
instytucji państwowych, wynikających ze stosunku pracy dla celów wypełnienia obowiązków prawnych,
ciążących na Administratorze.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania
danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji
umowy.
7. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych.
W każdym momencie może je Pan/Pani sprostować, żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia
(gdy dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej przez Pana/Panią zgody). Może
Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora. Realizacja
powyższych praw wymaga pisemnej formy kontaktu na adres mailowy wskazany w pkt 2 niniejszej
klauzuli.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane poza teren Unii Europejskich lub do organizacji
międzynarodowych, jeśli wcześniej nie wyraził Pan/Pani na to zgody.

