
                                                   

1. Podstawowa klauzula informacyjna  

Zastosowanie: pozyskiwanie danych bezpośrednio od Podmiotu danych  

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje: 

1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / 

będącą Podmiotem danych jest CER ROL SP. Z O.O. z siedzibą w MNISZKOWIE 

26 – 341 , UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 14  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: (e-mail: iod@cer-rol.com.pl;  

tel.: 533 641 700). Dane kontaktowe Administratora Systemów Informatycznych: 

       e-mail: asi@cer-rol.com.pl). 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) 

b) w związku z zatrudnieniem i procesami rekrutacyjnymi (art.6 ust. 1 lit a, c i f) 

c) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (art.6 ust. 1 lit c) – 

(Kodeks pracy, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych) 

4. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane osobom uprawnionym na mocy 

prawa lub umowy (kancelarie prawne, obsługa administracyjno – informatyczna).  

5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego 

poza UE lub organizacji międzynarodowej   

6. Pani / Pana dane przechowywane będą przez okres wskazany obowiązującym 

prawem lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub odwołania zgody na 

przetwarzanie. 

7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:  

a) dostępu do swoich danych,  

b) sprostowania swoich danych,  

c) przeniesienia swoich danych, 

d) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO- Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją,  

o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu 

Administratora lub dla celów marketingowych.  

9. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. 

10.  Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest: 

a) obowiązkowe w związku z wymogami ustawowymi i/lub umownymi (jeśli dotyczą) 

b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może 

uniemożliwić zawarcie umowy / udziału w rekrutacji / wystawienie FV / realizacji 

zamówienia / transakcji sprzedaży / procesowanie zgłoszeń reklamacyjnych. 

11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. 

 

mailto:iod@cer-rol.com.pl

