INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
współpracowników
(umowa zlecenie/działalność gospodarcza)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osó b izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, ż e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spó łka Murator IBS sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (dalej: „Spó łka”). W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należ y kontaktować się pisemnie na adres
Spó łki.
2. Administrator przetwarza Pań stwa dane osobowe:
a) W celu nawiązania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
b) W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciąż ącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
w tym obowiązkó w wynikających z: Kodeksu pracy (min. zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkó w pracy); ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; ustawy o
podatku dochodowym (PIT); ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (o ile dotyczą).
c) W przypadkach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązkó w i wykonywania szczegó lnych
praw przez administratora lub osoby, któ rej dane dotyczą, np. w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit b RODO).
d) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym w zakresie roszczeń cywilnych,
odpowiedzialnoś ci administracyjnej, odpowiedzialnoś ci karnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO, art. 9 ust. 2
lit f RODO).
e) W celu podnoszenia kompetencji i zapewnienia kadry posiadającej kwali ikacje odpowiednie do
wykonywania pracy okreś lonego rodzaju lub na okreś lonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
f) W celu ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, któ rych ujawnienie mogłoby narazić
administratora na szkodę (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – w tym celu administrator prowadzi okazjonalną
kontrolę poczty służ bowej oraz kontrolę aktywnoś ci uż ytkownikó w sieci, przeglądanych stron
www, kontrolę zainstalowanych plikó w i oprogramowania; ponadto administrator wery ikuje
połączenia wykonywane ze służ bowych telefonó w, jak ró wnież prowadzi monitoring pojazdó w
służ bowych.
g) W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i pracy Spó łki oraz wspó łpracy z innymi spó łkami
należ ącymi do Grupy ZPR (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
h) W celu promowania polityki i działalnoś ci Spó łki oraz informowania o działalnoś ci Spó łki (art. 6
ust. 1 lit f RODO).
i) Pań stwa dane osobowe przetwarzane będą ró wnież na podstawie Pań stwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a
RODO, art. 9 ust. 2 lit a RODO) wyraż onej na ich przetwarzanie w okreś lonym celu.
3. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i w zakresie wynikającym z
przepisó w prawa jest niezbędne. Brak tych danych moż e skutkować brakiem moż liwoś ci zawarcia lub
prawidłowej realizacji umowy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
4. Odbiorcami Pań stwa danych osobowych będą podmioty ś wiadczące usługi na rzecz administratora
(min. usługi IT, obsługę prawną, podatkową, usługi doradcze); ponadto kontrahenci i klienci
administratora (w przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na zajmowane stanowisko i charakter
wykonywanych czynnoś ci), inne spó łki z Grupy ZPR, instytucje zarządzające pracowniczymi planami
kapitałowymi (jeż eli dotyczy), banki i instytucje płatnicze (w celu wypłaty wynagrodzenia). Pań stwa

dane osobowe (imię, nazwisko, informacja o stanowisku, wizerunek) mogą zostać udostępnione
uż ytkownikom sieci Internet (w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu promowania polityki i
działalnoś ci Spó łki oraz informowania o działalnoś ci Spó łki).
5. Pań stwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres trwania umowy. Po
rozwiązaniu/wygaś nięciu umowy, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa.
W przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub
czasu zakoń czenia postepowania.
W przypadku wyraż enia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą
przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednakż e nie dłuż ej niż jest to niezbędne do realizacji celu, w
jakim zostały zebrane.
Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu
ustania tego interesu.
6. Przysługuje Pań stwu prawo: ż ądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania
nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych, ż ądania usunięcia danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przenoszenia danych osobowych.
7. Przysługuje Pań stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. W dowolnym momencie przysługuje Pań stwu moż liwoś ć wycofania zgody na przetwarzanie Pań stwa
danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pań stwa zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnoś ć z prawem przetwarzania danych
osobowych, któ re miało miejsce przed wycofaniem zgody.
9. Pań stwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do
organizacji międzynarodowych.
10.Pań stwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym pro ilowania.

