KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno UsługowoHandlowe Konstalex Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku /adres: 97-500 Radomsko, ul.
Sucharskiego 49/, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd
Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem 0000152705, reprezentowana
przez członków zarządu:
GRZEGORZ ZBROJA - PREZES ZARZĄDU
ROMAN BARTNIK - WICEPREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ CISOSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
Dane kontaktowe wskazanych członków zarządu są wskazanymi wyżej danymi
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo- Handlowego Konstalex sp. z o.o. z siedzibą
w Radomsku.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez:
adres e-mail: wks@konstalex.pl, formularz kontaktowy na stronie www.konstalex.pl
adres pocztowy: 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 49
telefon: 044/ 682-10-29
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1.
pkt b - c RODO,
b) wykonywania zadań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora (art.6 ust.1 pkt. f RODO) w tym monitoringu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
c) rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a); podanie przez Panią/ Pana
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, celem realizacji ww. celu
d) zawierania umów oraz wykonywania obowiązków i uprawnień administratora z nich
wynikających, jak również w celu umożliwienia administratorowi zabezpieczenia
i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do odpowiadania na Państwa
pytania
e) realizacji działań związanych z badaniem wiarygodności płatniczej, monitoringiem
płatności, analizami branżowymi podmiotów gospodarczych
f) zarządzania i windykacji należności
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno UsługowoHandlowe Konstalex Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku oraz podmioty pośredniczące
w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych, tj. dostawcy usług
ubezpieczeniowych, kancelaria prawna oraz informatyk.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji lub stosunku
pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem
pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przez okres niezbędny
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających
z przepisu prawa.
5) kategorie danych osobowych i źródło pochodzenia danych w relacjach biznesowych są
następujące:

administrator przetwarza informacje zbierane od osoby której dane dotyczą lub udostępnione
zostały w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych
powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale
społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe albo dane osobowe, które zostały nam
udostępnione przez Państwa Pracodawców/Zleceniodawców w związku z zawarciem i wykonaniem
umowy, w szczególności: nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, adres
e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania lub zachowania relacji
biznesowych.

6) posiada Pani/Pan 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,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9) jeżeli podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub
jest warunkiem zawarcia umowy; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy
lub realizacji zawartej wcześniej umowy.
Ponadto w wykonaniu art. 222 . § 7. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 917/ informuję, że dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia,
kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe Konstalex sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku na
szkodę, pracodawca wprowadził szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci środków
technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

