
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRACOWNIKÓW DRIMER SP. Z O.O. SP.K. 

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie DRIMER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 85A, 87-

100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 

KRS 0000714284, NIP 8792698189, tel. 56 655 77 78 e-mail: drimer@drimer.eu (zwana dalej: Spółką 

lub Administratorem). 

2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, 

prosimy o kontakt: daneosobowe@drimer.eu, tel. . 56 655 77 78 lub korespondencyjnie pod adresem 

siedziby Administratora wskazanym w punkcie 1 powyżej. 

3. Zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a. wykonywania zawartej ze Spółką umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku, gdy z wykonywaniem umowy o prace wiążę 

się przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

b. wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. zarządzania, planowania i organizacji pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na 

podstawie wykonania zawartej ze Spółką umowy o pracę, 

d. zapewnienia równości i różnorodności w miejscu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, 

na podstawie wykonania zawartej ze Spółką umowy o pracę, 

e. bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, na podstawie 

wykonania zawartej ze Spółką umowy o pracę oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, na 

podstawie wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa, 

f. korzystania przez Panią/Pana ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit b. RODO, na podstawie wykonania zawartej ze Spółką umowy o pracę, 

g. zakończenia stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO,  

h. przeprowadzenia badań wstępnych, okresowych, kontrolnych lub stanowiskowych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO,  

i. przeprowadzenia badań sanitarnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, na podstawie 

wykonania zawartej ze Spółką umowy o pracę, 

j. przeprowadzenia szkoleń pracowniczych, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a. RODO na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody, 
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k. realizowania obowiązków pracowniczych w zakresie udostępniania Pani/Pana danych 

osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresy poczty elektronicznej, numeru telefonu, w 

szczególności na imiennych wizytówkach, w systemie informatycznym Spółki, na stronie 

internetowej Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach 

prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym podmiotom świadczącym na Naszą rzecz 

obsługę prawną, księgową, kadrową, bankową, ubezpieczeniową i informatyczną, w tym 

w szczególności przez: 

a. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego 

Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, KRS 778-14-76-013, w zakresie obsługi kadrowej i księgowej, 

b. Solid S.A. z siedzibą Warszawie, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, KRS ……….., w zakresie 

świadczenia usług ochrony mienia, 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku 

pracy, a po jego upływie zostaną usunięte z Naszych systemów informatycznych, zaś dokumenty 

w formie papierowej zostaną zniszczone. 

7. Informujemy ponadto, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu, w tym 

bezpieczeństwa swoich pracowników, Spółka prowadzi monitoring wizyjny obejmujący część 

produkcyjną budynku Spółki oraz plac manewrowy przed tym budynkiem. Stosowne informacje 

graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu znajdują się przy wjeździe na teren Spółki oraz przed 

wejściem do części produkcyjnej budynku. Wjeżdżając na teren zakładu Spółki i wchodząc do części 

produkcyjnej budynku Spółki, jednocześnie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych 

w postaci Pani/Pana wizerunku. 

8. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób wynika z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz rozstrzygania sporów, 

dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

9. Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym 

do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom 

administracji publicznej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli. 

10. Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej 

jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca. 

11. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, 

b. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie (prawo do bycia 

zapomnianym), o ile dane te nie są już niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 

powyżej, 

c. żądania ograniczenia przez Spółkę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 



d. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie pozwalającym 

np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile przetwarzanie odbywa się 

w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Spółkę danych osobowych. 

12. Uprawnienia wymienione w pkt 11 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego 

wniosku w formie pisemnej na adres Administratora: DRIMER Sp. z o.o. sp.k., ul. M. Skłodowskiej – 

Curie 85A, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

daneosobowe@drimer.eu.  

13. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na 

przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. j powyżej. 

Uprzedzamy jednak, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

Pani/Pana danych na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. Oświadczenie o cofnięciu zgody może 

Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Spółki: 

DRIMER Sp. z o.o. sp.k., ul. M. Skłodowskiej – Curie 85A, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej 

poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@drimer.eu.  

14. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

15. Informujemy także, że przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe w sposób całkowicie dowolny, ale 

w przypadku nieudostępnienia danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, nie zostanie 

Pani/Pan dopuszczony/dopuszczona do wykonywania pracy. Odmowa wskazania danych osobowych 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji obowiązków pracodawcy może stanowić podstawę do 

rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika. W razie 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, dane te mogą być w dalszym ciągu 

przetwarzane w ograniczonym zakresie w związku z nabytymi uprawnieniami pracowniczymi i 

realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami. 

 

............................................... 

(data i podpis) 
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………FORMULARZ lub kwestionariusz……………… 

Poniższe formuły mogą być stosowane w ewentualnych formularzach/kwestionariuszach pracowniczych. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwanego dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

DRIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. M. 

Skłodowskiej – Curie 85A, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu 

pod numerem KRS 0000714284, NIP 8792698189,  moich danych osobowych (prosimy o zaznaczenie 

odpowiedniego pola) przekazanych za pomocą powyższego formularza: 

 

a. W celu przeprowadzenia szkoleń pracowniczych, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a. RODO, na 

podstawie mojej dobrowolnej zgody;  

 TAK 

 NIE 

b. Danych dotyczących zdrowia w związku z wykonywaniem umowy o pracę i realizacją uprawnień 

pracowniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. 

 TAK 

 NIE 

 


