
 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB ZATRUDNIONYCH W "POWER." SP. Z O.O.  

 

Dane administratora 
Administratorem danych osobowych Pracowników jest: 

"Power." Sp. z o.o. 
ul. Chemiczna 14 

41-100 Siemianowice Śląskie 
tel.:(0048) 32 7240531 

www.powerfullstop.com 
 

 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w "Power." Sp. z o.o. osobą 

odpowiedzialną jest Pan Rajmund Karkosz. 
 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe Pracowników "Power." Sp. z o.o. przetwarzane są w celu:  
- realizacji przepisów prawa, 
- dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w związku z zatrudnieniem na podstawie 
umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO). 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Podanie przez 
Pracownika  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. 
 

Informacje o odbiorcach danych osobowych 
Dane osobowe Pracowników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa oraz dostawcom usług np. technicznych, organizacyjnych,  teleinformatycznych,  
firmom kurierskim i pocztowym, organom administracji publicznej, samorządom. 
 
Dane osobowe Pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno - prawnych  oraz dane 

osobowe członków ich rodzin w zakresie usługi kadrowo- płacowej przekazywane są B&B Kadry                            
i Płace sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul. Towarowa 1 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119911NIP: 634-10-02-204, REGON:272220446. 
Obejmują one: NIP, PESEL, REGON,  imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, data i miejsce 
urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, 
informacje o osobach zgłaszanych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zaświadczenia                              
i orzeczenia lekarskie, historia zatrudnienia, dyplomy i uprawnienia, zmiany stanowisk, informacje                          
o wynagrodzeniu, przyznane nagrody, premie, zajęcia wynagrodzenia, potrącenia dla celów 
ubezpieczeniowych, nr rachunku bankowego, czas pracy w tym: karty urlopowe, druki ZLA dane 
identyfikacyjne osób zgłaszanych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dane o Oddziale NFZ 
oraz inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA - zgłoszenie, ZUS IUA - zmiana danych, ZUS 
ZWUA - wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie okresu 
zasiłkowego, OL-2 - wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego. 
 
Dane osobowe obecnych i byłych pracowników i osób świadczących usługi na podstawie umów 

cywilnoprawnych, mogą być przekazywane do Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Michalskiego                     
z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Jordana 73. Obejmują one: NIP, PESEL, REGON,  imię, nazwisko, 

http://www.powerfullstop.com/


 

 

numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane 
kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, informacje o osobach zgłaszanych do ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego, zaświadczenia i orzeczenia lekarskie, historia zatrudnienia, dyplomy                            
i uprawnienia, zmiany stanowisk, informacje o wynagrodzeniu, przyznane nagrody, premie, zajęcia 
wynagrodzenia, potrącenia dla celów ubezpieczeniowych, nr rachunku bankowego, czas pracy w tym: 
karty urlopowe. 
 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Dane osobowe Pracowników "Power." Sp. z o.o. przechowywane są przez wymagany przepisami 
prawa okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, nie dłużej niż przez okres 50 lat.  
 

Prawa przysługujące Pracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Pracownikom "Power." Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przysługuje prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej 
zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Podanie niektórych danych osobowych przez osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy jest 
wymogiem ustawowym i wynika z art. 22(1) § 1 i 2 kodeksu pracy, a ich niepodanie może skutkować 
tym, że Administrator nie będzie mógł skutecznie zawrzeć lub kontynuować umowy o pracę z 
pracownikiem. 
 
 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Pracownikom "Power." Sp. z o.o. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00 
fax. 22 531 03 01 

kancelaria@giodo.gov.pl 
www.giodo.gov.pl 

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Dane osobowe Pracowników "Power." Sp. z o.o. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych  
w "Power." Sp. z o.o. oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji 
na stronie internetowej www.powerfullstop.com oraz na tablicach informacyjnych 
znajdujących się na Stołówce oraz w Biurze.  
 

 
…………………………………………………………………… 
                Data, podpis Pracownika 
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