POLITYKA PRYWATNOŚCI FARM FRITES POLAND DWA

DANE OSOBOWE: PRACOWNIK FFP, PRACOWNIK FIRMY ZEWNETRZNEJ I
ZLECENIOBIORCA.
obowiązuje od 25 maja 2018 r.
FARM FRITES POLAND DWA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność
wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza, w związku z prowadzoną przez
siebie działalnością.
W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie
dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), przekazujemy w Twoje ręce niniejszy dokument informujący o celu i
zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez FFP SA.
1.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe - dane żywej osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu
tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam
przez Ciebie danych osobowych.
My – dane kontaktowe: Farm Frites Poland Dwa z siedzibą w Bobrowniki 19
76-231 Damnica., mail: farm@ffp2.pl, tel. kontaktowy: +48 (59) 811 32 15
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas określony stosunek prawny, w szczególności
kontrahent, przedstawiciel kontrahenta, usługodawca, dostawca.
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: http://www.farm-frites-dwa.pl
Zleceniobiorca – pracownik, który świadczy usługę na rzecz FFP SA na mocy umowy cywilnoprawnej.
Pracownik firmy zewnętrznej - pracownik, który świadczy usługę na rzecz FFP SA na mocy
umowy zawartej pomiędzy FFP a kontrahentem FFP.
TWOJE DANE OSOBOWE – CO TO JEST?
Przez dane osobowe rozumiemy dane żywej osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki
wykorzystaniu tych danych. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest
regulowane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/679 (RODO), którego
stosowanie rozpocznie się z dniem 25 maja 2018 r. Niniejsze informacje wyjaśniają w jaki
sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników FFP oraz pracowników
pracujących na zlecenie FFP (zleceniobiorców).
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KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy, jak i w
jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś chcąc zostać naszym pracownikiem
lub zleceniobiorcą, są przetwarzane. Chcemy abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań,
aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie handlujemy powierzonymi nam danymi
osobowymi.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Farm Frites Poland Dwa z siedzibą w Bobrowniki 19
76-231 Damnica., mail: farm@ffp2.pl, tel. kontaktowy: +48 (59) 811 32 15
JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe w różnych
celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu
przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc
się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
I.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

Lp. CEL PRZETWARZANIA
1

2

3

OKRES
PRZETWARZANIA
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 50 lat od
w celu zawarcia i realizacji zawartej z dnia ustania stosunku
Tobą umowy o pracę.
pracy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu dokonania zgłoszenia naszych
pracowników oraz członków ich
rodzin do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, aktualizacji tych
zgłoszeń oraz przekazywania danych
dotyczących zwolnień lekarskich.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu realizacji obowiązku
prawnego prowadzenia i

PODSTAWA PRAWNA

Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 22(1) § 1,
§ 2 i § 4 Kodeksu pracy w
związku z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).
przez okres 50 lat od Wypełnienie obowiązku
dnia ustania stosunku prawnego (art. 1, art. 6
pracy.
oraz art. 6a ustawy o
systemie
ubezpieczeń
społecznych w związku z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
przez okres 50 lat od Wypełnienie obowiązku
dnia ustania stosunku prawnego (art. 94 pkt 9a i
pracy.
9b Kodeksu pracy w
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przechowywania akt osobowych
oraz dokumentacji płacowej naszych
pracowników.

4

5

6

7

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu realizacji obowiązku
prawnego prowadzenia i
przechowywania dokumentacji
płacowej naszych pracowników oraz
wystawiania stosownych
zaświadczeń wymaganych od
płatnika składek w związku z
ubezpieczeniem emerytalnym i
rentowym pracowników.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu prowadzenia przez nas
rozliczeń z naszymi pracownikami,
naliczania i wypłacania wynagrodzeń
oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

przez okres 50 lat od
dnia ustania stosunku
pracy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu wypełnienia przez nas
obowiązku prawnego
przechowywania dokumentacji
powypadkowej w przypadku
doznanego przez Ciebie wypadku
przy pracy.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu wypełnienia przez nas
obowiązku prawnego zapewnienia
przez nas naszym pracownikom
badań wstępnych, okresowych i
kontrolnych oraz innych świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla
potrzeb realizacji stosunku pracy,
wykonywanych na podstawie
umowy z jednostką służby medycyny
pracy.

przez okres 10 lat od
dnia sporządzenia
dokumentacji
powypadkowej.

przez okres 50 lat od
dnia ustania stosunku
pracy.

przez okres 50 lat od
dnia ustania stosunku
pracy, jako część akt
osobowych
pracownika.

3

związku z art. 16b ust. 2
pkt
6
ustawy
o
narodowym
zasobie
archiwalnym i archiwach
oraz w związku z art. 6
ust. 1 lit. c RODO).
Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 125a ust.
1-4
ustawy
o
emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w związku z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wypełnienie obowiązku
prawnego (Dział III –
Wynagrodzenia Kodeku
pracy w związku z art. 1,
art. 6 i art. 6a ustawy o
systemie
ubezpieczeń
społecznych w związku z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 234 § 31
Kodeksu pracy w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).

Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 12 ustawy
o służbie medycyny pracy
w związku z art. 6 ust. 1
lit. c RODO).
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Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia naszym
pracownikom prywatnej opieki
zdrowotnej w ramach grupowego
ubezpieczenia zdrowotnego.

9

Jeżeli wypełnianie Twoich
obowiązków służbowych będzie
związane z prowadzeniem
samochodu służbowego, będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w
celu wypełnienia przez nas
obowiązku prawnego zapewnienia
naszym pracownikom odpowiednich
badań lekarskich.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewniania przestrzegania
przyjętych przez nas procedur,
polityk i innych aktów wewnętrznych
regulujących postępowanie w
miejscu pracy oraz podejmowania
działań dyscyplinarnych w tym
zakresie.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia ochrony naszych
pracowników oraz mienia przed
szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną,
oszustwem, nadużyciem lub innym
wykroczeniem.

10

11

12

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu dokonywania okresowej
oceny naszych pracowników, ich
postępów, rozwoju, poziomu
satysfakcji z powierzonych
obowiązków służbowych oraz
zarządzania wydajnością.

tak długo jak
pozostajesz naszym
pracownikiem i chcesz
być objęty prywatną
opieką zdrowotną lub
do wycofania przez
Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich
danych osobowych w
tym celu.
przez okres 50 lat od
dnia ustania stosunku
pracy, jako część akt
osobowych
pracownika.

Dobrowolna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 75 ustawy
o kierujących pojazdami
w związku z art. 6 ust. 1
lit. c RODO).

przez okres trwania Niezbędność wykonania
stosunku pracy.
umowy o pracę z
pracownikiem (art. 6 ust.
1 lit. b RODO).

przez okres trwania
stosunku pracy.

przez okres trwania
stosunku pracy.

4

Nasz uzasadniony interes
polegający na
zapewnieniu
bezpieczeństwa naszego
mienia oraz
pracowników przed
działaniami niezgodnymi
z prawem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Nasz uzasadniony interes
polegający na badaniu
rozwoju i zadowolenia
naszych pracowników w
związku z ewentualnymi
zmianami warunków
zatrudnienia lub
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14

15

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia naszym
pracownikom możliwości
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych oraz umiejętności
poprzez zapewnienie im udziału w
szkoleniach i kursach.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu promowania naszej
działalności na naszym fanpage ’u na
Facebooku.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu obrony przed lub
dochodzeniem roszczeń ze stosunku
pracy.
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Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia ochrony naszych
pracowników oraz mienia przed
szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną,
oszustwem, nadużyciem lub innym
wykroczeniem, stosując m.in.
monitoring wizyjny.

17

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu dokonania zgłoszenia naszych
pracowników oraz członków ich
rodzin do Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w celu
korzystania ze środków tego
Funduszu

przez okres trwania
stosunku pracy.

przez okres trwania
stosunku pracy oraz do
momentu wycofania
zgody.
przez okres 3 lat od
rozwiązania stosunku
pracy, zgodnie z art. 291
§ 1 i 2 Kodeksu pracy.

awansami oraz
zarządzaniu wydajnością
i inteligentnym
planowaniu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Niezbędność wykonania
umowy o pracę z
pracownikiem (art. 6 ust.
1 lit. b RODO).

Dobrowolna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

Nasz uzasadniony interes
w postaci obrony lub
dochodzenia roszczeń
wynikających ze
stosunku pracy (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzamy Twoje
Nasz uzasadniony interes
dane osobowe w tym
polegający na
celu przez okres
zapewnieniu
trwania stosunku pracy, bezpieczeństwa naszego
oraz kolejne 3 miesiące mienia oraz
od momentu rejestracji pracowników przed
obrazu.
działaniami niezgodnymi
z prawem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Przetwarzamy Twoje
Wypełnienie obowiązku
dane osobowe w tym
prawnego (art. 3 ust. 1
celu przez okres nie
ustawy o zakładowym
dłuższy niż jest to
funduszu świadczeń
niezbędne w celu
socjalnych w związku z
przyznania ulgowej
art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
usługi i świadczenia
oraz dopłaty z
Funduszu oraz
ustalenia ich wysokości,
a także przez okres
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II.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu promowania naszej
działalności w przygotowywanych
przez nas informacjach handlowych
(newsletter) oraz prezentacjach w
tym zakresie.

dochodzenia do nich
praw lub roszczeń.
przez okres trwania
stosunku pracy oraz do
momentu wycofania
przez Ciebie zgody .

Dobrowolna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1. Podmioty prowadzące obsługę księgową i rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających obsługę rachunkową i
zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

płacową w

2. Podmioty świadczące usługi z zakresu BHP
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie organizacji
i przeprowadzenia szkoleń BHP dla naszych pracowników, w związku z realizacją naszych
obowiązków jako pracodawca.
3.

Służba medycyny pracy
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie służby
medycyny pracy, w związku z realizacją naszych obowiązków jako pracodawca.

4.

Podmioty świadczące usługi z zakresu prywatnej opieki medycznej
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie prywatnej
opieki medycznej, wynikające z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego naszych
pracowników.

5. Podmioty świadczące usługę ochrony mienia
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie
ochrony mienia i monitoringu, w celu zapewnienia ochrony naszych pracowników oraz
mienia
6.

Podmioty udzielające ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zdrowia
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie udzielenia
naszym pracownikom ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zdrowia.
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7.

Podmioty prowadzące ocenę psychotechniczną pracowników
Korzystamy z usług podmiotów wykonujących na nasze zlecenie ocenę psychotechniczną
naszych pracowników.

8.

Podmioty świadczące usługi szkoleniowe i e-learningowe
Korzystamy z usług podmiotów świadczących na nasze zlecenie usługi w postaci
organizacji i przeprowadzania szkoleń i kursów dla naszych pracowników, w celu
podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności.

9.

Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT
oraz dostarczają nam narzędzi niezbędnych do oceny kompetencji naszych pracowników
oraz wykonywania naszych zadań jako pracodawca. Zależy nam na tym, aby Twoje dane
osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

10. Kontrahenci i podmioty współpracujące
W związku z prowadzoną przez nas działalnością współpracujemy i korzystamy z usług
wielu podmiotów, wspierających naszą działalność.
11. Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi
związane z pomocą prawną.
12. Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
przechowywania dokumentacji pracowniczej.
13. Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
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14. Właściwe organy administracji publicznej
Część danych osobowych dotyczących naszych pracowników przekazujemy do
odpowiednich organów władzy publicznej, w celu wykonania ciążących na nas
obowiązków prawnych.
15. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
pocztowych lub kurierskich.
III.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Lp. CEL PRZETWARZANIA
1

2

3

4

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu wypełnienia przez nas
obowiązku prawnego
przechowywania dokumentacji
powypadkowej w przypadku
doznanego przez Ciebie wypadku
przy pracy.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewniania przestrzegania
przyjętych przez nas procedur,
polityk i innych aktów wewnętrznych
regulujących postępowanie w
miejscu pracy oraz podejmowania
działań dyscyplinarnych w tym
zakresie.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia ochrony naszych
pracowników oraz mienia przed
szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną,
oszustwem, nadużyciem lub innym
wykroczeniem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia naszym

OKRES
PRZETWARZANIA
przez okres 10 lat od
dnia sporządzenia
dokumentacji
powypadkowej.

PODSTAWA PRAWNA
Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 234 § 31
Kodeksu pracy w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).

przez okres trwania Niezbędność wykonania
stosunku pracy.
umowy o pracę z
pracownikiem (art. 6 ust.
1 lit. b RODO).

przez okres trwania
stosunku pracy.

przez okres trwania
stosunku pracy.

8

Nasz uzasadniony interes
polegający na
zapewnieniu
bezpieczeństwa naszego
mienia oraz
pracowników przed
działaniami niezgodnymi
z prawem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Niezbędność wykonania
umowy o pracę z
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6

7

IV.

pracownikom możliwości
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych oraz umiejętności
poprzez zapewnienie im udziału w
szkoleniach i kursach.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu promowania naszej
działalności na naszym fanpage ’u na
Facebooku.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia ochrony naszych
pracowników oraz mienia przed
szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną,
oszustwem, nadużyciem lub innym
wykroczeniem, stosując m.in.
monitoring wizyjny.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu promowania naszej
działalności w przygotowywanych
przez nas informacjach handlowych
(newsletter) oraz prezentacjach w
tym zakresie.

pracownikiem (art. 6 ust.
1 lit. b RODO).

przez okres trwania
stosunku pracy oraz do
momentu wycofania
zgody.
Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
trwania stosunku pracy,
oraz kolejne 3 miesiące
od momentu rejestracji
obrazu.

przez okres trwania
stosunku pracy oraz do
momentu wycofania
przez Ciebie zgody .

Dobrowolna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

Nasz uzasadniony interes
polegający na
zapewnieniu
bezpieczeństwa naszego
mienia oraz
pracowników przed
działaniami niezgodnymi
z prawem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Dobrowolna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

16. Podmioty świadczące usługi z zakresu BHP
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie organizacji
i przeprowadzenia szkoleń BHP dla naszych pracowników, w związku z realizacją naszych
obowiązków jako pracodawca.
17. Służba medycyny pracy
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie służby
medycyny pracy, w związku z realizacją naszych obowiązków jako pracodawca.
18. Podmioty świadczące usługę ochrony mienia
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie
ochrony mienia i monitoringu, w celu zapewnienia ochrony naszych pracowników oraz
mienia
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19. Podmioty świadczące usługi szkoleniowe i e-learningowe
Korzystamy z usług podmiotów świadczących na nasze zlecenie usługi w postaci
organizacji i przeprowadzania szkoleń i kursów dla naszych pracowników, w celu
podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności.
20. Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT
oraz dostarczają nam narzędzi niezbędnych do oceny kompetencji naszych pracowników
oraz wykonywania naszych zadań jako pracodawca. Zależy nam na tym, aby Twoje dane
osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
21. Kontrahenci i podmioty współpracujące
W związku z prowadzoną przez nas działalnością współpracujemy i korzystamy z usług
wielu podmiotów, wspierających naszą działalność.
22. Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi
związane z pomocą prawną.
23. Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
przechowywania dokumentacji pracowniczej.
24. Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
25. Właściwe organy administracji publicznej
Część danych osobowych dotyczących naszych pracowników przekazujemy do
odpowiednich organów władzy publicznej, w celu wykonania ciążących na nas
obowiązków prawnych.
26. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
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Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
pocztowych lub kurierskich.

V.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCÓW

Lp. CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

1

Niezbędność wykonania
umowy zlecenia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).

2

3

4

5

OKRES
PRZETWARZANIA
Przetwarzamy Twoje dane osobowe Przetwarzamy Twoje
w celu zawarcia z Tobą i realizacji dane osobowe w tym
zawartej umowy zlecenia.
celu przez okres
trwania umowy
zlecenia oraz
przedawnienia roszczeń
wynikających z tej
umowy.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe Przetwarzamy Twoje
w celu dokonania zgłoszenia do
dane osobowe w tym
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
celu przez okres trwania
oraz aktualizacji tych zgłoszeń.
umowy zlecenia.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu realizacji obowiązku
prawnego prowadzenia i
przechowywania dokumentacji
księgowej dotyczącej
zleceniobiorców.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu naliczania i odprowadzania
składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz przechowywania
dokumentacji rozliczeniowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia Ci prywatnej
opieki zdrowotnej w ramach
grupowego
ubezpieczenia
zdrowotnego.

Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres 5 lat od
rozwiązania
umowy
zlecenia.
Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres 5 lat
od dnia przekazania
dokumentacji
rozliczeniowej do
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu tak długo jak łączy
nas umowa zlecenia i
chcesz być objęty
prywatną opieką

11

Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 6 ust. 1
pkt 4, art. 9 ust. 2c, art. 36
ust. 1 i ust. 14 ustawy o
systemie
ubezpieczeń
społecznych w związku z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 74 ust. 2
pkt
8
ustawy
o
rachunkowości
w
związku z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).
Wypełnienie obowiązku
prawnego (art. 47 ust. 3c
ustawy
o
systemie
ubezpieczeń społecznych
w związku z art. 6 ust. 1
lit. c RODO).

Dobrowolna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
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6

7

8

Jeżeli świadczenie przez Ciebie usług
jest związane z prowadzeniem
udostępnionego Ci przez nas
samochodu, będziemy przetwarzać
Twoje dane osobowe w celu
wykonania badań lekarskich
potwierdzających uzyskane przez
Ciebie uprawnienia do kierowania
pojazdami.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewniania przestrzegania
przyjętych przez nas procedur,
polityk i innych aktów wewnętrznych
regulujących postępowanie osób z
nami współpracujących.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia ochrony naszych
współpracowników oraz naszego
mienia przed szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną,
oszustwem, nadużyciem lub innym
wykroczeniem.

zdrowotną lub do
wycofania przez Ciebie
zgody na przetwarzanie
Twoich danych
osobowych w tym celu.
Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
trwania umowy
zlecenia.

Niezbędność wykonania
umowy zlecenia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
trwania umowy
zlecenia.

Niezbędność wykonania
umowy zlecenia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
trwania umowy
zlecenia.

Nasz uzasadniony interes
polegający na
zapewnieniu
bezpieczeństwa naszego
mienia oraz naszych
współpracowników
przed działaniami
niezgodnymi z prawem
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz uzasadniony interes
polegający na ocenie i
badaniu jakości
świadczonych usług
przez zleceniobiorców
oraz zarządzaniu
wydajnością i
inteligentnym
planowaniu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Niezbędność wykonania
umowy zlecenia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).

9

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu dokonywania okresowej
oceny świadczonych przez Ciebie
usług oraz zarządzania wydajnością.

Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
trwania umowy
zlecenia.

10

Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu podnoszenia Twoich
kwalifikacji oraz umiejętności w
zakresie świadczonych usług poprzez

Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
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VI.

zapewnienie Ci udziału w szkoleniach
i kursach.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w celu zapewnienia ochrony naszych
pracowników oraz mienia przed
szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną,
oszustwem, nadużyciem lub innym
wykroczeniem, stosując m.in.
monitoring wizyjny

trwania umowy
zlecenia.
Przetwarzamy Twoje
dane osobowe w tym
celu przez okres
trwania umowy
zlecenia

Nasz uzasadniony interes
polegający na
zapewnieniu
bezpieczeństwa naszego
mienia oraz
pracowników przed
działaniami niezgodnymi
z prawem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCÓW

1. Podmioty prowadzące ocenę psychotechniczną
Korzystamy z usług podmiotów wykonujących na nasze zlecenie ocenę psychotechniczną
naszych zleceniobiorców.
2. Podmioty świadczące usługi szkoleniowe i e-learningowe
Korzystamy z usług podmiotów świadczących na nasze zlecenie usługi w postaci
organizacji i przeprowadzania szkoleń i kursów, w celu podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności.
3.

Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT
oraz dostarczają nam narzędzi niezbędnych do oceny jakości usług świadczonych przez
naszych zleceniobiorców oraz wykonywania naszych zadań jako zleceniodawca. Zależy
nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona
została ich poufność.

4.

Podmioty udzielające ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zdrowia
Korzystamy z usług podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie udzielenia
zleceniobiorcom ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zdrowia.

5.

Kontrahenci i podmioty współpracujące
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W związku z prowadzoną przez nas działalnością współpracujemy i korzystamy z usług
wielu podmiotów, wspierających naszą działalność.
6.

Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi
związane z pomocą prawną.

7.

Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
przechowywania dokumentacji.

8. Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
9.

Właściwe organy administracji publicznej
Część danych osobowych przekazujemy do odpowiednich organów władzy publicznej, w
celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

10. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
pocztowych lub kurierskich.

VII.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje
prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych
kontaktowych.

1. Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania.
Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed
jej cofnięciem.
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Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może
jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub
korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za
Twoją zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych
osobowych jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do
przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania
których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii
aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych w związku z łączącym nas
stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10
lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez
nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz
takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych dodatkowych komunikatów.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.
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5. Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli
ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach
przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
c)

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze
stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je
do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.

8. Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci
na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
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Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.
VIII.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne
w celu zawarcia z Tobą umowy o pracę lub umowy zlecenia, wykonywania postanowień tych
umów oraz naszych wzajemnych zobowiązań. Bez ich podania nie możemy zawrzeć z Tobą
tych umów i wypełniać obowiązków prawnych nałożonych na nas przez przepisy prawa w
związku z ich zawarciem.
CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO
OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Nie dokonujemy udostępniania Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Procesorami, z których usług korzystamy i z którymi mamy
podpisane stosowne umowy, zgodne z RODO, są wyłącznie firmy z terenu EOG. Informacje na
temat przetwarzania danych osobowych przez naszych Procesorów znajdziesz na naszym
intranecie w zakładce: Dane osobowe. RODO. W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod
adresem e-mail: farm@ffp2.pl,
CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UŻYWANE W CELU PROFILOWANIA LUB INNEGO
ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI?
Nie będziemy poddawać Twoich danych osobowych profilowaniu ani innemu procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać niniejsze informacje. O wszelkich
zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich
informacji na naszej stronie internetowej: http://www.farm-frites-dwa.pl a w przypadku
istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na służbowy adres e-mail
lub udostępnić niniejsze informacje w inny sposób.
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