
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników
Fleksograf Studio Prepress M. Malengowska K. Malengowski spółka jawna

1. Administratorem  danych  osobowych,  zgodnie  z  treścią  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 ( zwanego dalej „RODO”), jest Fleksograf
Studio  Prepress  M.  Malengowska  K.  Malengowski  spółka  jawna  z  siedzibą  w  Swarzędzu
(zwana dalej „Fleksograf”), z którą można się skontaktować: 

 pisemnie, pod adresem: os. E. Raczyńskiego 5/17, 62-020 Swarzędz

 telefonicznie pod numerem: 61 898 30 16
 za pomocą poczty elektronicznej: ksiegowosc@fleksograf.com.pl

2. Fleksograf  przetwarza  dane  takie  jak:  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  adres

zameldowania,  adres do korespondencji,  numer PESEL,  numer i  serię dowodu osobistego,
NIP,  numer  telefonu,  informacje  o  wykształceniu,  karierze  zawodowej,  przebieg  pracy,
absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), numer rachunku
bankowego, a w przypadku cudzoziemca także nr paszportu lub karty pobytu. 

3. Fleksograf przetwarza dane osobowe w celach związanych z zawarciem umowy o pracę i

realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i
c RODO i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Odbiorcami Państwa danych są wspólnicy Fleksograf, upoważnieni pracownicy Fleksograf, a

także  towarzystwa  ubezpieczeniowe,  banki,  podmioty  świadczące  usługi  z  zakresu
księgowości. Fleksograf może przekazać dane osobowe odpowiednim organom publicznym. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy, a po jego

ustaniu  przez  prawnie  ustalony  okres  przechowywania  dokumentacji  związanej  ze
stosunkiem pracy i akt osobowych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  Państwu prawo dostępu do

treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia wynikające z
obowiązujących przepisów prawa. 

7. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych

osobowych przez Fleksograf, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 77 RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania bądź ich

usunięcie uniemożliwia zawarcie lub trwanie umowy o pracę.

9. Fleksograf  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego.

10.Fleksograf nie  dokonuje  profilowania  w  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych
osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na
Państwa prawa.


