
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BYŁYCH PRACOWNIKÓW WIKPOL HANDEL USŁUGI EXPORT

Krystyna Woźniak, Wojciech Kumorek spółki cywilnej

Szanowni Państwo,

od  25  maja  2018  roku  w  całej  Unii  Europejskiej  będą  stosowane  przepisy  Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „RODO”), które określają nowe ramy prawne dla
ochrony danych osobowych. Celem wprowadzenia zmian w zakresie zasad przetwarzania danych
osobowych było założenie, aby ochrona danych osobowych była skuteczniejsza, dlatego nowe
przepisy w szczególności wzmacniają i doprecyzowują prawa osób, których dane dotyczą oraz
obowiązki  podmiotów  przetwarzających  dane  osobowe.  Jedną  ze  zmian  jest  rozszerzenie
zakresu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane.

Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu 
Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przedstawiona poniżej  informacja  przeznaczona  jest  dla  osób,  które  były  zatrudnione  w 
WIKPOL HANDEL USŁUGI EXPORT Krystyna Woźniak, Wojciech Kumorek spółce cywilnej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest WIKPOL HANDEL USŁUGI EXPORT Krystyna 
Woźniak, Wojciech Kumorek spółka cywilna (dalej: „Spółka”).

Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Rynek Główny 30, 31-010 Kraków, telefon:
+48  12 451  45  59, e-mail:  biuro@wikpol.com, strona internetowa: www.salony.framesi.pl, 
www.framesi.pl  .  

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 
przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  administratorze danych  osobowych w
zakresie archiwizacji Pani/Pana danych i dokumentów je zawierających, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających w szczególności z Kodeksu Pracy, ustawy  o systemie
ubezpieczeń  społecznych,  ustawy  o  emeryturach  i  rentach      z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które administrator  uznaje w
szczególności: dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

3. Odbiorcy danych osobowych
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Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę księgową
oraz podmiotom i organom, którym Spółka zobowiązana jest udostępnić dane na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w przepisach prawa
dotyczących w szczególności przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji  płacowej
(aktualnie jest to najdłużej 50 lat – w przypadku danych, na podstawie których następuje
ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), w pozostałych przypadkach do ustania
celu dla którego były przetwarzane.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie  Pani/Pana  danych  osobowych  których  obowiązek  podania
przewidywały przepisy prawa (w tym w szczególności  przepisy Kodeksu
Pracy) było obligatoryjne, a w pozostałym zakresie było dobrowolne.
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