
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy oraz Ustawę o zatrudnianiu Pracowników 

Tymczasowych jest obowiązkowe, niepodanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu zatrudnienie oraz wypełnianie praw i 

obowiązków z nim związanych.

•         Firmy zewnętrzne, którym administrator  zleci przeszkolenie w zakresie BHP, szkoleń i itp.. 

•         Firmy ubezpieczeniowe.

•         Firmy zewnętrzne, którym administrator zleci świadczenie usług pomocy informatycznej.

•         Firmy zewnętrzne, którym administrator  zleci kolokację usług  na zewnątrz firmy.

•         Firmy zewnętrzne, którym administrator zleci  świadczenie ochrony obiektu,

•         Firmy zewnętrzne, którym administrator zleci  wykonanie identyfikatorów

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po okresie zatrudnienia zgodnie

 z obowiązującymi przepisami.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo przenoszenia 

danych..

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu.

b) Patrycja Mróz: e-mail: patrycja.mroz@zoltos.pl tel.: +48 500-152-592           

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu zatrudnienia, prowadzenia ewidencji pracowników, zgłoszenia pracownika i 

członków jego rodziny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS’’), ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o 

zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami, naliczania, potrącania i obliczania składek ZUS i wypełniania obowiązków  

wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw – na podstawie art.6 ust. 1lit c RODO w zw.  Postanowieniami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku  kodeks pracy (Dz. U. z 2018. Poz. 917 z późn. zm.) (dalej „KP”), w szczególności na podstawie art.22 1 kp w zw. Z 

art. 94 pkt 9a i 9b kp, art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 lit. C RODO w zw. Z postanowieniami ustawy z dnia 14 października 1998 roku o 

systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1778 z późn. zm. )(dalej: ,,Ustawa”), w szczególności w zw. Z art. 1.6. art. 6a 

Ustawy.

4. Odbiorami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Kategorie odbiorców:

•         Przychodnia medycyny pracy, której administrator zleci wykonanie badań wstępnych/okresowych/kontrolnych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy Aleksandra Żółtowska-

Ostroszczyk, z siedzibą przy ul. Szafirowej 49/4, 44-121Gliwice, NIP 631-171-59-68, nr w KRAZ 10301 ( dalej „Administrator”),      

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

srt.1) ( dalej ,,RODO”) informuję, iż;  

2. Osoby kontaktowe reprezentujące Administratora to:   

a)  Aleksandra Żółtowska –Ostroszczyk :  e-mail: biuro@zoltos.pl tel.: +48 664-770-623

                                KLAUZULA INFORMACYJNA   


