
 

 

Art. 13 RODO obowiązek informacyjny 

Pracownik CBiD 

Administrator  

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Badań i Dozoru           

sp. z o.o. , z siedzibą ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny. 

Inspektor  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@cbid.pl 

Cel i podstawy przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, zgodnie z zapisami o którym mowa w art. 221 §1 i 3 Kodeksu Pracy,  

oraz w art. 6 ust1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) lub w 

związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest realizacja czynności 

operacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrona interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wobec czego ich podanie jest 

obowiązkowe. 

Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków 

określonych przepisami prawa lub Regulaminem Pracy obowiązującym w CBiD sp. z o.o., zarządzania, 

planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub 

klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw  

i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.  

Prawo osób, których dane dotyczą 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Okres przechowywania danych 

Okres przetwarzania przedmiotowych danych jest zależny od celu przetwarzania wskazanego 

powyżej i regulowany jest przepisami prawa z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa 

podatkowego, BHP. W przypadku danych gromadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Spółki, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie 

ewentualnych roszczeń wobec Spółki (wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym, aktywność  

w systemach i sieci Internet). 

Odbiorcy danych osobowych 

Wybrane dane, w związku z prawnie uzasadnionym interesem CBiD sp. z o.o., mogą być 
udostępniane:  
- podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej siedziby CBiD sp. z o.o., 
- centrom certyfikacji (podpis elektroniczny), 
- podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, 
- klientom i kontrahentom CBiD sp. z o.o. 
Wybrane dane, na mocy przepisów prawa, są przekazywane do ZUS, US, podmiotów medycyny 
pracy. 
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