Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych
zwane dalej RODO), informujmy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JOT-Ł PHU Jerzy Łysek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaskółczej 7, NIP 895-001-27-14
2) Jako ADMINISTRATOR nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy
kontaktować się na adres email RODO@JOT-L.PL, lub telefonicznie +48 713 955 955.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania i realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z art. 221 Kodeksu pracy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ADMINISTRATOR będzie również przetwarzać Pani/Pana wrażliwe dane osobowe (informację o stanie zdrowia),
związane z badaniami lekarskimi przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku oraz z badaniami kontrolnymi i okresowymi (podstawa z art. 9
ust. 2 lit. b RODO. ADMINISTRATOR może także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z przystąpieniem przez Panią/Pana do dobrowolnego
ubezpieczenia grupowego, na podstawie dobrowolnej zgody i pod warunkiem jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym
momencie, ma Pani/Pan prawo wycofać każdą udzieloną zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA Pani/Pana danych osobowych w związku z
przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego oznaczać będzie rezygnację z kontynuowania tego ubezpieczenia.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) instytucje upoważnione na mocy prawa,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADMINISTRATORA m.in podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytu, kurierskie,
świadczące usługi informatyczne, obsługi systemów informatycznych,
c) podmioty świadczące na rzecz ADMINISTRATORA usługi konwoju pieniędzy,
d) Firma ubezpieczeniowa, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA Pani/Pana danych osobowych
w związku z przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
7) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawa do żądania od ADMINISTRATORA dostępu dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, także do wniesienia skargi do organu nadzorczego
dotyczącej przetwarzania przez ADMINISTRATORA Pani/Pana danych osobowych, to jest do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od
25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o
ochronie danych osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: obowiązkiem wynikającym z. art. 22¹ Kodeksu pracy i stanowi warunek zawarcia mowy o pracę oraz
realizację obowiązków podatkowo-składkowych z niej wynikających, podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w celu przystąpienia do
ubezpieczenia grupowego jest również dobrowolne przy czym niezbędne, w celu przystąpienia do tego ubezpieczenia.
9) Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani ADMINISTRATOR nie będzie wobec Pani/Pana podejmował zautomatyzowanych decyzji.

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji:
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