Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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), informuję, iż :
1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku
Pomorskim z siedzibą w Drawsku Pomorskim, przy ulicy Sobieskiego 8, dane kontaktowe:
telefon nr 943632541. Adres e-mail zec@post.pl.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
w tym szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 221 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracodawca
ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych
obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca
ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa
wyżej, także innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia
dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; numeru PESEL
pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania
danych osobowych osób, o których mowa wyżej. Pracodawca może żądać podania innych
danych osobowych niż określone wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych
przepisów.
3) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach, na
podstawie przepisów prawa, administrator może udostępnić Państwa dane innym podmiotom:
organom
administracji
publicznej,,
skarbowym
windykacyjnym,
egzekucyjnym,
ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym
usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, podmiotom świadczącym
usługi prawne, radzie nadzorczej, sądom, organom ścigania, komornikom, komisjom ZFŚS,
podmiotom sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Każda osoba, z wyjątkiem zastrzeżonym przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych
osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) W sytuacji, gdy dane osobowe pracownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez
tę osobę, pracownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy ulicy
Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
przez pracodawcę.
8) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, ich podanie jest wymogiem
ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia
umowy o pracę lub skorzystania z określonych uprawnień pracowniczych. W celu realizacji
obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, podanie przez pracownika jego danych osobowych
pracodawcy, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów prawa, jest obowiązkowe.

