
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

I.Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (RODO) jest Elżbieta Koza 
wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Mechanicznych „REM - 
SAM" Elżbieta Koza pod adresem ul. Wyspiańskiego 3, 34-600 Limanowa, NIP: 
7370010187, REGON: 490441865.

2. Dane kontaktowe administratora danych:
a) telefon: (18)337-60-18
b) adres e-mail: rem-sam@rem-sam.pl

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony
osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapobieżenia przypadkowego !ub niezgodnego z prawem zniszczenia,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
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4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 poz. 917), a w przypadku osób
ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej jest dobrowolne,
lecz niezależnie od wcześniejszego, podanie danych osobowych jest warunkiem do
wzięcia udziału w procesie rekrutacji i zawarcia umowy, w celu podjęcia pracy
w przedsiębiorstwie administratora danych. Kandydat na pracownika oraz pracownik są
zobowiązani do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest
niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz zawarcia umowy z

administratorem danych.

li.Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) realizacja umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, na podstawie zawartej

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) prowadzenie rejestru pracowników, akt pracowniczych oraz ewidencji czasu pracy,

na podstawie obowiązków wynikających z Kodeksu pracy;
d) zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz

przekazywanie informacji o zwolnieniach, na podstawie obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

e) prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek
ZUS, na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych;

f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art.
6 ust. 1 lit f RODO);

g) prowadzenie monitoringu wizyjnego n2 terenie przedsiębiorstwa w celu och!"ony
osób i mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem administrator2 danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz może odbywać się na podstawie art. 222 Kcaeksu
pracy.
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