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Pracownicy
1. Team Prevent Poland Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, jako Pracodawca, w świetle
poprawa jest administratorem danych osobowych Pracowników.
2. Dane osobowe Pracowników są wykorzystywane przez Pracodawcę w następujących celach:
a. zawarcia i wykonania umowy o pracę (nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia);
b. wykonania ciążących na Pracodawcy obowiązków prawnych, w tym:
 rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 wykonywanie innych obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa;
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pracodawcę, tj.:
 wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
 zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
 oceniania produktywności Pracowników;
 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Pracodawcy, co obejmuje
m.in. raportowanie i planowanie rozwoju Pracowników i zakładu pracy;
 w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Pracodawca / grupy kapitałowej dla
celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
3. Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy zatrudnieniu jest dobrowolne,
ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia.
4. Jeżeli wykorzystanie przez Pracodawcę danych Pracowników nie jest konieczne do wykonania
umowy o pracę, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu
Pracodawcy, Pracodawca może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania
danych Pracowników. Taka zgoda może być np. w celu ułatwienia kontaktów lub udostępnienie
danych innym podmiotom. Udzieloną zgodę Pracownicy mogą w każdej chwili wycofać, nie będzie to
jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych Pracowników przed cofnięciem takiej
zgody.
5. Dane osobowe dotyczące Pracowników mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
a. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz
Team Prevent Poland Sp. z o.o.);
b. od operatorów telekomunikacyjnych (zestawienia połączeń telefonicznych).
6. Dane Pracowników będą przechowywane przez czas trwania umowy o pracę, a następnie przez
okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zatrudnienia oraz przez czas, w którym
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Pracodawca może też przechowywać dane
osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
7. Dane osobowe Pracowników mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
a. kontrahentom, z którymi Pracodawca współpracuje;
b. pracodawcom użytkownikom (dotyczy pracowników tymczasowych);
c. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Pracodawcy lub udostępniającym
narzędzia teleinformatyczne;
d. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc
prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
e. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
f. podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe i assistance;
g. podmiotom świadczącym usługi medyczne;
h. podmiotom dostarczającym i piorącym odzież roboczą;
i. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną zakładu pracy;
j. podmiotom współpracującym przy organizacji delegacji, szkoleń, imprez integracyjnych, usług
socjalnych, sportowych;
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k. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
l. podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywającym wierzytelności.
8. Pracownikom przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw
Pracownicy mogą skorzystać składając wniosek w siedzibie Pracodawcy. Zakres każdego z tych praw
oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
9. Pracownicy mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Pracodawcy: Kamil Waleczek, tel.: 500 305 590,
e-mail: kamil.waleczek@teamprevent.com.
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