Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób zatrudnionych w Grupie KOK SP. z o.o.
Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, żę:



Administratorem pani/pana danych osobowych jest Grupa KOK z siedzibą w Zabrzu
41-806 ul. Lompy 11, tel. 32/717 02 21, mail.: kok@kokzabrze.pl



Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty
elektronicznej : b.wrobel@kokzabrze.pl lub na adres administratora danych podany
wyżej.



Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków
wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw, ( zgłoszenie do ZUS, Urzędu
Skarbowego itp.)



Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Kodeks Pracy

oraz przepisów

rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.


Odbiorcą pani/ pana danych osobowych są podmioty

udzielające świadczenia

zdrowotne (badania okresowe i dopuszczające do pracy), organizujące szkolenia na
zlecenie pracodawcy – w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia, podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym ZUS i Urząd Skarbowy, m in.
Policja, Prokuratura, Komornicy oraz inne organa ścigania ). W razie konieczności,
mogą być udostępniane podmiotom: z grupy Holding KW oraz podmiotom na rzecz
których Grupa KOK świadczy usługi lub składa ofertę – w zakresie niezbędnym do ich
realizacji,


Pani/ pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki przewiduje do akt
osobowych Kodeks Pracy,



podanie danych osobowych jest wymogiem Kodeksu Pracy, jest pan/pani zobowiązana
do ich podania, niepodanie danych osobowych jest jednoznaczne z niepodpisaniem
umowy o pracę z Grupą KOK Sp. z o.o.



Ma pani / pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Zarządu Grupy
KOK oraz organu nadzorczego.



Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu.



Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

