
 

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie przepisów 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 (dalej RODO), 
informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "PRO ASCOBLOC" spółka                      
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szarych Szeregów 22, 56-500 Syców, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 0000088669, REGON: 250652482, NIP: 6191435610, kapitał zakładowy 100 
000,00 zł, (dalej jako: ADO), e-mail: iod@ascobloc.pl, tel. +48 62 503 28 83; 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 
2.1 podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy -  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
2.2 zawarcia i wykonania umowy o pracę/praktykę (m.in. naliczanie i wypłata 

wynagrodzeń, przyznanie świadczeń socjalnych, czynności związane z profilaktyką 
zdrowotną, medycyną pracy) -  art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2.3 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (m.in. 
wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, przepisów prawa 
podatkowego) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

2.4 przetwarzania i wykorzystania wizerunku i innych danych, na których przetwarzanie 
wyraził Pan/Pani dobrowolną zgodę podczas rekrutacji -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

2.5 realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. realizacji 
wewnętrznych procedur i polityk - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;   

2.6 realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia poprzez zastosowanie 
monitoringu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów             
o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika 
konieczność wypełniania przez administratora danych obowiązku prawnego.   

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione, podmiotom które świadczą na rzecz 
administratora usługi: kadrowe, księgowe, prawne, IT oraz usługi związane z organizacją 
podróży służbowych, szkoleń i wyjazdów integracyjnych.    

5. Jeśli zdecydują się Pani/Pan korzystać o oferty benefitów pracowniczych, takich jak np. 
ubezpieczenie grupowe na życie, prywatna opieka medyczna, karta sportowa (typu 
MulitiSport). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym te 
usługi. 

6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione klientom i kontrahentom 
administratora danych osobowych, w zakresie jakim będzie to niezbędne do wykonywania 
przez Panią/Pana obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę/praktykę.  

7. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy.    

8. Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywany przez cały okres umowy o pracę, a po jej 
zakończeniu przez wynikający z przepisów prawa okres przechowywania dokumentacji 
pracowniczej lub podatkowej.  

10. Dane osobowe przechowywane na podstawie zgody pracownika będą przechowywane                   
do czasu jej odwołania.    
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11. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez ADO Pani/Pana danych przysługują 
Pani/Panu na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: 
11.1  prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania, 
11.2  prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich 

przenoszenia, 
11.3  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) oraz sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie 
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw           
i wolności, 

11.4  prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, 

11.5  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

12. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na 
adres: e-mail: iod@ascobloc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: "PRO ASCOBLOC" spółka                 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szarych Szeregów 22, 56-500 Syców. 
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