
 
 
 
 

FINOW POLSKA Sp. z o.o. 

 

Klauzula informacyjna - Pracownik 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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, zwanej RODO, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

FINOW POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

tel.: 41 265 65 10  

e-mail: info@finow.pl 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia. 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust 1 lit. c)  RODO: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej,  

b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 

przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych. 
 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych 

zawarcie umowy będzie niemożliwe. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – Urząd Pracy, Medycyna pracy, Eksperckie 

Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, banki, wybrana firma ubezpieczeniowa,   jednostki certyfikujące, 

Rada Nadzorcza. 
 

6. W razie koniczności zawarcia transakcji z Klientem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może 

nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG (do państwa trzeciego).  

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 

 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

 przenoszenia danych, 

 wycofania zgody w dowolnym momencie, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

9. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 50 lat od dnia zakończenia 

pracy. 
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