INFORMACJA O ZASADACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pragniemy Państwa poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stomil –
Poznań S.A. z/s 61-361 Poznań ul. Starołęcka 18. Skontaktować się z nami można pisząc na adres
mailowy office@stomil-poznan.pl, telefonicznie +48 (61) 87 87 200, bądź też w formie pisemnej na
wyżej wskazany adres.
W Stomil-Poznań S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Cezary Sadowski,
adres poczty elektronicznej cezary.sadowski@rodo.pl;
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 A, B, C i F Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Tekst mający znaczenie
dla EOG), w skrócie RODO.
Celem pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja i zatrudnienie pracowników,
stażystów i praktykantów, nawiązanie i kontynuowanie współpracy z firmami w celach biznesowych,
outsourcingowych, reklama i sprzedaż wytwarzanych produktów, usługi gwarancyjne, wynajem
pomieszczeń produkcyjnych i usługowych, obsługa rejestrów akcyjnych spółki, świadczenia wynikające
prowadzenia funduszu świadczeń socjalnych.
Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks
pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego, w ramach których
dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach, jak windykacja podstawą
prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Podanie informacji na swój temat
jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest jednak brak możliwości zawarcia z nami
koniecznych umów oraz realizacji potrzeb wynikających z Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych.
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są uprawnione podmioty administracji
publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie ochrony
danych osobowych, ochrony osób i mienia,

obsługi informatycznej, oprogramowania

komputerowego, szkoleń, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń. Podanie
informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i na potrzeby
związane z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwia
zawarcie umów.
Osoba podająca naszej firmie swoje dane osobowe ma prawo w ich zakresie do: wglądu, przeniesienia,
sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do

wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona.
Jeśli w trakcie przetwarzania

informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich

wykorzystania niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim
celu mamy zamiar te dane przetworzyć.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Dane kadrowe oraz z zakresu BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
natomiast dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane dla celów handlowych
i usługowych przetwarzane są przez okres umowy oraz niezbędny do świadczenia gwarancji i innych
usług z tym związanych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Celem zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych stosujemy szereg zabezpieczeń fizycznych
i systemowych. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych
i działają wyłącznie w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Informujemy, że
teren Spółki jest monitorowany. Stosowane są systemy przeciwpożarowe, a za bezpieczeństwo
fizyczne odpowiada wyspecjalizowana Agencja Ochrony Osób i Mienia. Sieć informatyczna oraz
systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem specjalistycznej firmy świadczącej usługi IT.
Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych
danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

