
 
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla osób : poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w drodze do lub z pracy oraz  świadków 

wypadków  

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, że: 

 Administratorem pani/pana danych osobowych jest Grupa KOK z siedzibą   w Zabrzu  

41-806   ul. Lompy 11, tel. 32/717 02 22, mail.: kok@kokzabrze.pl 

  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty 

elektronicznej : k.stypkowska@kokzabrze.pl lub na adres administratora danych 

podany wyżej. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem 

dokumentacji powypadkowej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia                   

o ochronie danych (RODO) . 

 Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Podstawa prawną jest : Rozporządzenie Ministra Gospodarki                      

i Pracy z dnia 16.09.2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności             

i przyczyn wypadku przy pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

01.07.2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy.  

 Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym  informatyczne, 

kancelariom  prawnym na zlecenie Grupy KOK .  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez okres 10 lat, później  

archiwizowane zgodnie z przepisami o archiwizacji. Planowany termin  zakończenie   

przetwarzania   danych    osobowych    może  zostać  wydłużony o czas obsługi 

roszczeń pomiędzy stronami. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. 

 Nie  przekazujemy  Państwa danych   poza   teren   Polski   /   UE   /   Europejskiego   

Obszaru Gospodarczego 
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 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania.   

 Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem 

ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych - Inspektora 

Ochrony Danych w Spółce Grupa KOK Sp. z o.o. lub organu nadzorczego (Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych).   


