
 

 

 

Klauzula informacyjna dla pracownika 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. 

w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@artgos.pl 

3. Celem przetwarzania jest: 

a. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. zatrudnianie, obsługa 

kadrowo-płacowa, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz 

bezpieczeństwo i organizacja pracy; 

b. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. publikacja wizerunku/przekazanie danych innym podmiotom 

c. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. działania niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora: monitoring wizyjny/monitoring systemów 

informatycznych/wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników /stosowanie systemu kontroli 

dostępu; 

d. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit a, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. profilaktyka zdrowotna i medycyna pracy, do oceny zdolności 

pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Medycyna pracy; 

b. Firmy wykonujące szkolenia BHP; 

c. Firmy prowadzące szkolenia pracowników; 

d. Obsługa prawna; 

e. Pakiet socjalny (np. ubezpieczenia grupowe); 

f. Zewnętrzne firmy świadczące usługi ochrony mienia; 

g. Osoby zatrudnione w Spółce, upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych 

obowiązków służbowych; 

h. Dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub 

systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na 

obsłudze przepływu poczty elektronicznej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz 

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt 

osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa pracy, a także inne przepisy szczególne 

m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem 

ich niepodania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej. 

 

 

 


