Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie obowiązku informacyjnego ,który wynika z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27-04-2016r. 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. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r. informuję że :
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe MARITIM STEEL . reprezentowane przez
Radosława Pozarowczyk "właściciel"
2. Celem zbierania danych jest prowadzenie działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa
3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię, nazwisko ,pesel, nr. paszportu ,data
urodzenia , adres zamieszkania ,nr. telefonu .
4. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania ,usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania ,a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ,zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
Uprawnienia te może Pani / Pan realizować w siedzibie Administratora danych ,korespondencyjnie , za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie .
5. Jeżeli uważa Pani/ Pan że przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych przez Administratora danych
osobowych narusza przepisy prawa, uprawniona/y jest Pani/ Pan do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Podanie danych identyfikacyjnych pracownika jest dobrowolne ,lecz niezbędne do realizacji działań
wynikających z prawa pracy (kodeksu pracy) oraz działalności statutowej Przedsiębiorstwa . W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wpisanie Pani /Pana w poczet pracowników
Przedsiębiorstwa .
7. Dane udostępnione przez Panią Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
8. Dane udostępnione przez Panią .Pana nie będą podlegały profilowaniu .
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych
odbiorców danych osobowych .
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat , po ustaniu zatrudnienia ,licząc od początku roku
następującego po roku , w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
11. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
12. Oświadczam, iż w sytuacji powierzenia danych osobowych w celach rekrutacyjnych lub innych
związanych z działaniem administratora celem powierzenia zatrudnienia ,współpracy z P.P.H.U.
MARITIM STEEL zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na
stronie internetowej www.maritimsteel.pl oraz z polityką prywatności i ją akceptuję, a także wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firma P.P.H.U MARITIM
STEEL Radosław Pozarowczyk z siedzibą w Bąkowie przy ul. Kpt. Leonida Teligi 14 83-050 Bąkowo
gmina Kolbudy . Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE z dnia 27.04.2016r oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

