KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników/ współpracowników/kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej: RODO, informuję, że:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w związku ze stosunkiem pracy
lub inną współpracą łączącą Pana/ Panią z administratorem jest spółka AWM Budownictwo
S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a, 53-674 Wrocław, numer KRS
0000519660 (Administrator).
Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku łączącego Pana / Panią z
Administratorem, w szczególności:
 w celu wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy w
ramach realizacji zawartych z Państwem umów, w tym o pracę, w szczególności dla
potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia, zarządzania stosunkiem pracy lub
innym rodzajem współpracy nawiązanej z Administratorem, w celu organizacji pracy,
wypłaty wynagrodzenia lub też realizacji podróży służbowych,
 w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, w tym związanych z prawem pracy,
rozliczeniami podatkowymi i wynikających z przepisów o ubezpieczeniach
społecznych,
 w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Państwem
a Administratorem lub w celach marketingowych.
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 niezbędność do wykonania umowy o pracę, lub innej umowy, której są Państwo stroną
- art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit c
RODO;
 wyrażona przez Pana / Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona w określonych
celach;
 uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1
lit f RODO).
Odbiorca danych
Pani / Pana dane mogą być powierzane innym odbiorcom, którzy pomagają w bieżącej
działalności Administratora, w szczególności w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. w
sprawach administracyjnych i organizacyjnych), zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi
Administratora i systemów teleinformatycznych. Dane mogą być przekazywane
usługodawcom, dostawcom, partnerom - podmiotom zapewniającym w szczególności usługi
kadrowe, szkolenia i kursy zawodowe, organizującym spotkania integracyjne, zapewniającym
odzież pracowniczą oraz rezerwującym podróże i noclegi. Do grona odbiorców mogą zaliczać

się podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej, ubezpieczyciele, jak również
podmioty, które zapewniają bieżącą obsługę prawną, czy też inni doradcy zewnętrzni czy też
firmy ochroniarskie.
Przekazywanie danych poza EOG
Administrator nie będzie przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Państwa trzeciego,
tj. poza obszar EOG.
Przechowywanie danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, lub czas trwania
innej współpracy łączącej Pana/Panią z Administratorem, a następnie przez okres wskazany
przez przepisy prawa pracy lub kodeksu cywilnego i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o
rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. W razie przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią / Pana zgodę, Administrator będzie
przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody lub skutecznego wniesienia
sprzeciwu, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do
dłuższego przechowywania danych lub Administrator będzie je przechowywać na wypadek
potencjalnych roszczeń – w takim przypadku dane będą przechowywane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń, określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub
kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści swoich danych,
 żądania ich sprostowania,
 usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora,
 wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą
przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
 przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o
przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane
są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani
/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych
na adres mailowy: biuro@awmbudownictwo.pl
Podanie Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem
ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych
Danych ma charakter dobrowolny, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości
realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

