
Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników (kontrahentów) Spółki.

Spełniając obowiązek wynlkający z RODO informujemy, że:

PHU CHEMISTAI Spółka z o.o.,na podstawie Rozporzqdzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprowie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych - RODO), informuje, że jest Administratorem
P a ń stwa d a nych osobowych.

z Administratorem danvch osobowvch skontaktować sie można:

Pisemnie: PHU CHEM|STAL Spółka z o.o.,54-2t5 Wrocław, ul. Bystrzycka 26

Telefon : |7 t| 351-2g-g7

e-maiI : info@chemistal.com.pl

Dane osobowe przetwarzane sq w celu realizowania wszelkich czynności zwiqzanych z realizacjq

zatrudnienia, lub wykonania umowy, której stronq jest osoba, której dane doĘczq, lub do podjęcia

działań na żqdanie osoby, którejdane dotyczq, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będq przechowywane przez czas zatrudnienia pracownika w Spółce lub przez czas

niezbędny do wykonania umowy, której stronq jest osoba, której dane dotyczq / wykonania zlecenia.

(3,10 lat - art. 118 kc, 5 lat przepisy podatkowe albo 50 lat pracownicy art.51-u ustawy z dnia 14 lipca

]"983 r, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,}

Administrator informuje o prawie do żqdania od Administratoro dostępu do swoich danych osobowych

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również o prawie do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa lJrzędu Ochrony Danych

Osobowych jeżelite prawa zostały nqruszone.

Administrator informuje również, że podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia umowy /
przyjęcia zlecenia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy /
przekazanie zlecenia,

Dane osobowe będq przekazywane wyłqcznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa oraz powierzane na podstawie umów powierzenia przetwarzania w czasie realizacji umowy

wyłqcznie w celu realizowąnią wszelkich czynności zwiqzanych z realizacjq zotrudnienia. Dane osobowe

nie będq wykorzystywane do celów marketingowych i nie będq przetwarzane w sposób

zautomatyzowany.
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