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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na potrzeby zatrudnienia pracownika

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest: „BIALCHEM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KRS: 0000045329, UL. WARSZAWSKA 39, 15-062 BIAŁYSTOK,
2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
a. telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 668 443 448 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
b. na adres e-mail: rodo@bialchem.pl , z dopiskiem „Dane osobowe”
c. pisemnie na adres: Bialchem Group Sp. z o.o. ul. Warszawska 39, 15-062 Białystok, z dopiskiem „Dane osobowe”
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
• art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co
rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników
do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r.
o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (powyższe mogą odbierać jedynie podmioty wskazane ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r.
o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych
w podmiotach sektora finansowego),
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) oraz z regulaminu ZFŚS,
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych
roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/
monitoringiem Internetu/monitoringiem lokalizacji pojazdów służbowych,
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w tym do mo-

mentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą : organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego , banki - celem wypłaty wynagrodzeń, organy państwowe (np. ZUS, US i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa) celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawa, podmiotom świadczącym benefity
dla pracowników i współpracowników, podmioty świadczący usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników, podmioty świadczący usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy, podmioty obsługujące nasze systemy
teleinformatyczne ,podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków
lub usługi doradcze.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
gdzie wymagana jest zgoda jest dobrowolne na podstawie złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
7.
•
•
•
•
•
•

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do przenoszenia danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody następuje na tych samych zasadach co udzielenie zgody.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a ORAZ art. 9 ust. 2 lit. a RODO), zgoda jest dobrowolna.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób papierowy oraz zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Danych Osobowych
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych .

