KLAUZULA INFORMACYJNA
umowa o pracę
1.

Administratorem danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS:
0000729296).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy o pracę [podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”], wynikających w
szczególności z: Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci:
ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia własnych roszczeń przez Administratora;
zapewnienia należytej realizacji obowiązków służbowych oraz uproszczenia komunikacji poprzez udostępnianie imienia i
nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu e-mail, pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska;
c) udostępnienia wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w systemie biurowym Office – jeżeli zdjęcie zostanie umieszczone
samodzielnie i z własnej inicjatywy, co będzie traktowane jako wyrażenie zgody [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
3. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania przez Administratora:
a) wskazanego w pkt 2 lit. a) – przez wynikający z przepisów prawa okres 10 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
b) wskazanego w pkt 2 lit. b) i. - przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawniania roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
c) wskazanego w pkt 2 lit. b) ii. – do 3 miesięcy po ustaniu zatrudnienia;
d) wskazanego w pkt 2 lit. c) – do czasu odwołania wyrażonej zgody, jednak nie dłużej niż do 1 miesiąca od dnia ustania
zatrudnienia.
4.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty: medyczne realizujące dla Administratora usługi z zakresu badań medycyny
pracy, świadczące usługi IT, odpowiedzialne za procesy zawierania i obsługi umów o pracę, a także za dochodzenie i obronę
przed roszczeniami (m.in. prawnicy, doradcy), klienci Administratora, dostawcy towarów oraz usług dla Administratora, spółki
wchodzące w skład grupy Exact Systems sp. z o.o.

5.
a)
b)
c)
d)

Przysługujące prawa:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych;
wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie - cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

6.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowych, ale dane kontaktowe wskazane w pkt 2
lit. b) ii. będą przekazywane do spółek wchodzących w skład grupy Exact Systems sp. z o.o., które znajdują się w państwach
trzecich. Przekazywanie danych osobowych do tych państw będzie następowało na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską. Ze standardowymi klauzulami ochrony danych mogą państwo zapoznać się w
siedzibie Administratora. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych do kontrahentów Administratora, którzy mają
siedzibę w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub w
przypadku braku takiej decyzji, jeśli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, tj. jeśli przekazanie jest
niezbędne do realizacji obowiązków służbowych.

7.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

8.

Podanie danych osobowych w celach wymienionych w punktach 2.a) i 2.b)jest warunkiem koniecznym do zawarcia i
realizacji umowy o pracę. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2.c) jest dobrowolne.

9.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz skorzystania z przysługujących praw, można kontaktować się z wyznaczonym przez
Administratora Inspektorem Ochrony Danych:
a) EXACT SYSTEMS ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem IOD);
b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com.

