
KARTA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1/ Kto jest administratorem danych, kto chroni dane osobowe 

Administrator: PPHU Genesis Druk, ul. Czesława Miłosza 2, 92-110 Łódź, biuro@genesisdruk.pl 

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Krzeszewski, iod@genesisdruk.pl 

2/ Jakie dane osobowe są przetwarzane 

Wyłącznie podstawowe dane osobowe niezbędne do realizacji zawartych umów albo dane przekazane dobrowolnie: 

imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, wiek, adres zameldowania, adres korespondencyjny, 

wykształcenie (poziom), wykształcenie (kierunek), zawód, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, staż pracy, 

historia zatrudnienia, liczba dzieci i ich wiek, liczba przepracowanych godzin i dni z rozróżnieniem na dni powszednie, 

soboty i dni wolne od pracy, stan zdrowia (dane wymagane przez prawo pracy, w formie określonej przez przepisy 

BHP) 

3/ Skąd pochodzą przetwarzane dane osobowe 

Dane przekazał Pan/i w czasie rekrutacji w formie oświadczenia oraz złożonych przez Pana/Panią dokumentów. 

4/ Co uprawnia do wykorzystywania tych danych 

Dobrowolne przekazanie danych, przepisy prawa pracy, przepisy podatkowe, rachunkowe, ubezpieczenia społecznego. 

5/ Czy te dane są komuś udostępniane (jeżeli tak, to komu) 

Tak, podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowo-płacowe oraz urzędom zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Urząd Skarbowy, ZUS, PFRON, itp.). O ile to możliwe, dane są anonimizowane przed 

przekazaniem. Dane mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz podmiotom 

pośredniczącym w zawieraniu umów z podmiotami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie. 

6/ Jak zabezpieczane są dane osobowe. 

Pani/a dane osobowe są zabezpieczone przez nadzór nad ich dostępem przez osoby niepowołane. Dostęp do danych 

mają wyłącznie osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie. Przetwarzanie danych w formie elektronicznej jest 

ograniczone do minimum i w tej formie nigdy nie są przekazywane dane ze szczególnych kategorii danych. 

7/ Prawo do bycia zapomnianym według RODO 

Przepisy RODO mówią również o „prawie do bycia zapomnianym”. Prawo to wprowadza możliwość sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ma Pan/i pełne prawo zażądać usunięcia, zmiany 

swoich danych o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa. 

8/ Prawo do przenoszenia danych 

Ma Pan/i prawo do otrzymania od Administratora danych, które mu Pan/i dostarczył/a. Dotyczy to wszystkich danych, 

jakie zgromadził Administrator na temat Pana/i osoby. Na Pana/i wniosek dane osobowe zostą przekazane w 

ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf). 

 

 


