Klauzula informacyjna dla pracowników
Drodzy Pracownicy, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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
95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administratorem Państwa danych
osobowych jest Stomatologia Polak S.C. Jacek Polak, Dominika Nowak-Polak, z siedzibą przy
ul. Pokoju 92/49, 43-143 Lędziny, NIP 2220898837, REGON 361131449 zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 512 999 134 lub pisząc na
adres mailowy: kontakt@stomatologiapolak.pl lub korespondencyjny: ul. Pokoju 92/49, 43-143 Lędziny.
Państwa dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie danych osobowych
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe
a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Dane udostępniamy dane jedynie odbiorcom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia
przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisem prawa.
Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia
dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia
skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz zatrudnienia
pracownika przez Administratora.
W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.
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