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KLAUZULA INFORMACYJNA – Pracownicy i Współpracownicy 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka Embis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000528401, NIP 7781427115, REGON 300058013, telefon 696032020, 
mail: rodo@embis.com.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@embis.com.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora: Embis Sp. z o.o. Sp.K. ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań, 
lub pod numerem telefonu: 696032020. 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 

 na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

 w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 li. c 
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych; 

 w zakresie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, 
oraz zapewnienia poufności informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22 (2) § 1 k.p.; 

 w zakresie innych stosowanych przez Administratora form monitoringu w celu zapewnienia 
organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania 
udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22 (3) k.p.; 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku pracy 
z administratorem. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek wynika z przepisów 
prawa pracy, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy między Panią/Panem a administratorem: 

 imię i nazwisko 

 data urodzenia 

 dane kontaktowe 

mailto:rodo@embis.com.pl
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 adres zamieszkania i zameldowania 

 wykształcenie 

 kwalifikacje zawodowe 

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

 numer rachunku bankowego 

 dane innych członków rodziny (np. dzieci do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) 
i inne dane osobowe, jeśli przepisy ciążące na pracodawcy wymagają ich posiadania 
 
a także podanych dobrowolnie przez kandydata, np.: 

 wizerunek (zdjęcie) 

 inne dane kontaktowe 

 wyróżnienia, testy, itp. 
 

5. Odbiorcy danych 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 

 organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu lub 
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na 
administratorze obowiązków, 

 podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie 

 podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, 
dostawcom usług IT), 

 podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze. 
 

6. Czas przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie zatrudnienia i po nim tak długo jak wymagają 

tego odpowiednie przepisy prawa lub tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych, gdy stanowi ona podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą:   
 

Przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych art. 15 RODO, 
2. prawo żądania ich sprostowania art. 16 RODO, 
3. prawo do usunięcia danych art. 17 RODO, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, 
5. prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO, 
6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną 

Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. 
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 
 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, 
pracownikowi/współpracownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na 
ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. 
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8. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej. 

9. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Pana/Pani sytuację. 

  

 


