Kto jest Administrator Danych Osobowych?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj , e:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Spó ka Restrukturyzacji Kopal S.A. w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 207

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spó ce Restrukturyzacji Kopal S.A. w Bytomiu :
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gabriel wi tek

iod@srk.com.pl
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe w SRK SA ?
Przetwarzanie danych osobowych pracowników Spó ki Restrukturyzacji Kopal S.A. w Bytomiu jest konieczne do
wype nienie obowi zku prawnego ci

cego na Administratorze, dane osobowe przetwarzane w ramach

realizacji obowi zku prawnego przetwarzane s przez okres wynikaj cy z przepisów prawa:
dane p acowe i osobowe 50 lat od daty zako czenia zatrudnienia.
dane finansowe po ustaniu obowi zku podatkowego, b

przechowywane przez 6 lat.

rejestr wypadków, dokumentacja powypadkowa b dzie przechowywana 10 lat.
dokumentacja dotycz

chorób zawodowych b dzie przetwarzana w trybie ci

ym.

Planowany okres retencji mo e ulec zmianie w przypadku obs ugi roszcze pomi dzy stronami.
Zarz dzie Dróg Powiatowych w Gliwicach przetwarza dane pracowników ze wzgl du na realizacj obowi zku
prawnego (podstawa prawna okre lona w Art. 6. ust. 1 lit c) RODO) w celu:
zapewnienia zatrudnienia, rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wyp aty wynagrodze .
prowadzenia akt osobowych pracownika
zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnie i kwalifikacji
prowadzenia dokumentacji powypadkowej
zapewnienia Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych
opiniowania wniosków o przyznanie renty, emerytury
zarz dzania uprawnieniami dost pu do danych chronionych, Tajemnicy Przedsi biorstwa, informacji
niejawnych
zarz dzania dost pem i uprawnieniami w systemach teleinformatycznych
zarz dzania uprawnieniami i dost pem do pomieszcze

realizacji przelewów z tytu u wiadcze
prowadzenia korespondencji - udzielania odpowiedzi na zapytania uprawnionych s

b i podmiotów

wydawania pe nomocnictw
Kto oprócz nas mo e mie dost p do Twoich danych osobowych?
Dane osobowe Pracowników mog

zosta

przekazane przez nas podmiotom zewn trznym, z którymi

wspó pracuje Administrator lub organizacjom do tego uprawnionym. W szczególno ci powierzenie dotyczy
dostawców systemów informatycznych, kancelarii prawnych, firm doradczych, audytorskich. Firm realizuj cych
szkolenia, organizuj cych wyjazdy, delegacje s

bowe. Powierzenie do przetwarzania, danych osobowych

naszych pracowników , podmiotom zewn trznym, odbywa si wy cznie w niezb dnym zakresie na podstawie
zawartych umów

zapewniaj cych bezpiecze stwo procesu przetwarzania danych osobowych po stronie

podmiotu przetwarzaj cego.
Jakie prawa przys uguj Pracownikom?
Jako Pracownik naszej firmy posiadasz prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz mo liwo ci ich sprostowania,
usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Czy Pracownicy naszej firmy musz podawa swoje dane osobowe?
Podanie przez Pracownika danych osobowych zbieranych w celu wype nienia obowi zku prawnego przez
Administratora lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest warunkiem zawarcia umowy o
prac i realizacji obowi zków wynikaj cych z zatrudnienia. Zakres danych uwarunkowany jest przepisami prawa
nak adanymi na Administratora, Pracownicy s

zobowi zani do ich podania, konsekwencj

niepodania

niezb dnych danych b dzie brak mo liwo ci wspó pracy z Administratorem i realizacji przez niego obowi zków
prawnych wobec Pracownika.
Odno nie czynno ci przetwarzania, dla których Pracownik wyrazi zgod , Pracownik wyra a zgod dobrowolnie,
maj c wiadomo , e mo e nie zgodzi si na okre lony cel przetwarzania w konsekwencji Administrator nie
dzie mia podstawy prawnej do udzielenia wsparcia, wiadcze wynikaj cych z wewn trznych regulacji .
Wyra enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i zale y tylko i wy cznie od woli
Pracownika.

Administrator Danych Osobowych

