KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest HRO+ HUMAN RESOURCES OUTSOURCING sp. z o.o.,
z siedzibą w Rzeszowie, Aleja Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.
2. W HRO+ HUMAN RESOURCES OUTSOURCING sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), e-mail:
uredziniak@hroplus.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie umowy zawartej z Administratorem i w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji
obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek
i zaliczek na podatek dochodowy. Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
5. Przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności
przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia zdolności do pracy –
art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
6. Przetwarzanie przez Administratora innych danych osobowych niż wymienione w pkt 5 odbywa się w oparciu o dobrowolnie
wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit.
f RODO), jako uzasadniony interes Administratora.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (w tym również przechowywane) przez okres niezbędny do realizacji zadań
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są jednostki organizacyjne wymienione w umowie oraz inne organy i instytucje na mocy
przepisów odrębnych ustaw.
10. Pani/Pana dane osobowe dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innego
podmiotu będą przekazywane firmie przechowującej dane tj. Solid Nets Rozwiązania Teleinformatyczne Przemysł Piórek,
z siedzibą Babica 418a, 38-120 Czudec, a także firmie przetwarzającej dane tj. Sagitum S.A., z siedzibą Jana Twardowskiego 9,
35-302 Rzeszów.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail - kancelaria@uodo.gov.pl.).
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

