
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o.  
z siedzibą w ul. Przemysłowa 20 , 27-300 Lipsko. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 
proszę o kontakt z Inspektor ochrony danych: Tomasz Ochocki, adres email: odopl@kingspan.com . 

3. Pani/Pana dane osobowe;  prywatny adres mailowy, imię i nazwisko  przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust 1 lit.a. RODO - na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i pod warunkiem wyrażenia tej 
zgody,  w celu: 

1. dostarczenia dokumentów PIT,  
2. dostarczania biuletynów płacowych, 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym do obsługi systemu kadrowo- 
płacowego.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne . W razie niepodania danych osobowych, 
Administrator nie będzie mógł dopełnić czynności wynikających z punktu 3. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Pana/Pani sytuację. 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, 
prywatnego adresu mailowego przez Kingspan Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 20, 27 – 300 Lipsko (zwanej 
dalej „Spółką”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO), do celów: 

 

o dostarczenia dokumentów PIT*: 
 

 TAK        NIE 

 

o dostarczania biuletynów płacowych*: 
 

 TAK        NIE 

 

*proszę zaznaczyć  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym 
momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy. 

 

…………………………………….            

     Data i Podpis  Pracownika 

 


