
 
 
 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
przesyłamy informacje dotyczące nowych zasad obowiązujących Pałuckiej Drukarni Opakowań Sp. z 
o.o.  

 

KONTRAHENT 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z 

o.o. z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim, 88-430, ul. Zielona 10 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym kadry@pdo.com.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do wypełnienia:  

a. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

C 

b. zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi Art. 6 ust. 1 lit e  

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 

podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: prokuratura, organizacje 

społeczne lub rzecznik konsumentów 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa 

 

 

 



 
 
 

KANDYDAT DO PRACY 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji 

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z 

o.o. z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim, 88-430, ul. Zielona 10 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym kadry@pdo.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące w procesie rekrutacji 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na 

zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania 

będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami 

 

 

PRACOWNIK 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z 

o.o. z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim, 88-430, ul. Zielona 10 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym kadry@pdo.com.pl 

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych 

świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy 



 
 
 

• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r. oraz 

• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na 

przekazanie danych innym podmiotom 

• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, 

monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, 

stosowanie systemu kontroli dostępu) 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

a. Medycyna pracy 

b. Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty 

sportowe dla pracowników) 

c. Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych) 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie 

Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do 

momentu odwołania zgody 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne 


