KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
− informujemy, że:

I.
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BARBATUS Sp. z o.o., (KRS:
0000397108, NIP: 7872104180, REGON: 301921483) z siedzibą w Baranowie przy ulicy
Przemysława 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
II.
Dane kontaktowe
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych
z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w
następujący sposób:
• wysyłając e-mail na adres: sekretariat@barbatus.pl,
• telefonicznie pod numerem: 61 842 52 15 - sekretariat
• wysyłając pismo na adres korespondencyjny: Barbatus Sp. z o.o., ul.
Przemysława 3, 62-081 Baranowo.
III.
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbędzie się w celach:
• zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
• wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych,
w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym,
ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, rachunkowości oraz z innych zobowiązań wywodzących się z
obowiązujących regulacji;
• organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla
członków rodziny
• zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki;
• innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
• niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i
wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
• przepisy prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa
pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach,

•

•

wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości,(art.
6 ust. 1 lit. c RODO);
prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:
✓ zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym
interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
✓ zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, gdzie
uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej
oraz pozostałych zatrudnionych;
✓ przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi
(ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest
zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
✓ dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach
służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty
kredytowej, faktury związane z podróżą i diety
Państwa zgoda w przypadku przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z
przepisów prawa pracy lub innych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

IV.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące
infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Barbatus Trade Sp. z o.o,; Bone
Broth Sp. z o.o.; Rubikon Tech Sp. z o.o.; Rubikon Tech Sp. z o.o. Sp.k., podmioty
współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi
na jego rzecz, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi
ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe,
podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe, firmy medyczne świadczące usługi zdrowotne
na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia
pracownicze i ubezpieczyciele.
V.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez
okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o
rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę,
Administrator będzie przechowywał Państwa dane do momentu wycofania zgody.
Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony
interes, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
VI.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku
prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie
zgody lub umowy),

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo
znaleźli,
• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
są profilowane dla tego celu.
VII.
1.

2.

Prawo do cofnięcia zgody.
W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez
Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej
wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach
niepodania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a
skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie
pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak
możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.
IX.

X.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą
profilowane.

