
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 

 

Drogi Pracowniku, 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego 

znajdziesz poniżej: 

1. Administratorami Twoich danych osobowych są: 1) Jerzy Wiśniewski i 2) Urszula Wiśniewska, 

którzy prowadzą wspólnie Tacho-Kontrol S.C., adres: ul. Młynarska 41, 29-100 Włoszczowa, tel.:  

41 313 69 80, mail: tachokontrol.biuro@gmail.com  Dalej zwani jako Współadministratorzy. 

2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się telefonicznie : 604-883-679  lub mailowo: iod@tacho-kontrol.pl 

3. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami: 

W ramach umowy o współadministrowaniu zawartej między Współadministratorami 

uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków 

wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że: 

a. Współadministrator Pierwszy odpowiedzialny jest za wykonanie wobec Ciebie obowiązku 

informacyjnego oraz za umożliwienie Ci Wykonywania Twoich praw. 

b. Niezależnie od tego możesz zwrócić się do każdego ze Współadmninistratorów z wnioskiem 

lub żądaniem dotyczącym realizacji prawa do ochrony danych osobowych. W takim 

przypadku przekażemy twoje żądanie Współadministratorowi Pierwszemu, który zrealizuje 

Twoje żądania. 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i realizacji umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO; 

b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. 

c RODO (w związku z Kodeksem Pracy- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r); 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu 

roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO. 

Administrator przetwarza również dane szczególnych kategorii w celu profilaktyki zdrowotnej 

lub medycyny pracy oraz w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej – podstawą ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.  

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez 

administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz 

Pracodawcy usługi hostingu, biuro księgowe, firma IT. 

6.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

7. Posiadasz prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 

względu na przepisy prawa pracy. 
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