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Klauzula Informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski , adres e-mail: iod@rodo.pl  

 

ADO przetwarza Państwa dane w celu: 

1. Rekrutacji pracowników 
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO  
(dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. 
Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału                                  
w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa ( np. zainteresowania ) przetwarzamy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na 
możliwość udziału w rekrutacji. 
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia 
procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 
miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.  
 

2. Zatrudniania pracowników 
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1)  Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO ( dane                      
wrażliwe ) - przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy,  art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbędne 
jest do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie danych osobowych niewymaganych 
przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. 
Okres przechowywania danych osobowych: w zależności od realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane 
osobowe, okres ich przechowywania wynosi: 50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w zależności 
od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r.                    
a przed 1 stycznia 2019 r.  pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport informacyjny, o którym mowa w art. 
4 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku  okres może zostać 
skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony. 
 

3. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług 
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy 
lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podanie danych jest konieczne w celu współpracy. 
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich 
określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. 
 

4. Sprzedaży usług 
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do realizacji łączącej 
Panią/Pana z Clar System S.A. umowy,  art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – 
podatkowej,  oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  - do realizacji celu związanego z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem 
roszczeń lub obroną przed roszczeniami. 
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umowy. Maksymalnie 6 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę.  

mailto:clarsystem@clarsystem.pl
http://www.clarsystem.pl/
mailto:iod@rodo.pl
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5. Przyszłego dochodzenia roszczeń 
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego 
rodzaju umowy: umowa o dzieło, zlecenia - 2 lata, umowa o współpracy - 3 lata. 
 

6. Prowadzenie działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością 
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest 
dobrowolne. 
Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez 
podmiot danych. 
 

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej 
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest 
dobrowolne. 
Okres przechowywania danych osobowych: do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, 
maksymalnie 12 miesięcy. 
 

8. Ochrony osób i mienia przebywających na terenie ADO 
Źródło pochodzenia danych: dane pochodzące z monitoringu. 
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Okres przechowywania danych osobowych: od momentu nagrania przez okres max. 3 miesięcy. 
 

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu 

przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do przenoszenia danych  

• Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

  
Prawo do cofnięcia zgody:  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do 

momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany 

powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje 

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Bezpieczeństwo danych:  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, 

w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu 

bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a 

podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.  

 

Odbiorcy danych: 
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców, takim jak:    

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

• Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, 
podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, 
ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne. 

• Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.  
 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane 
nie są przetwarzane poza obszarem EOG.   
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A. Stopka e-mail 
Należy dodać link do pełnej klauzuli umieszczonej na stronie internetowej. 

Klauzulę należy dodać do stopki e-mail każdego pracownika.  

 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Clar System S.A. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych 

oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są https://www.clarsystem.pl/rodo/obowiazek-informacyjny/ 

 

  

https://www.clarsystem.pl/rodo/obowiazek-informacyjny/
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B. Planowane i nieplanowane rekrutacje  
Klauzulę należy dołączyć do każdego ogłoszenia rekrutacyjnego. 

 

W przypadku otrzymania CV i nieprowadzenia w tym czasie żadnej rekrutacji należy 

• W przypadku gdy Administrator nie jest zainteresowany i ma zamiar usunąć CV, należy przekazać osobie 

fizycznej następującą informację: 

Dzień dobry. W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji i zgodnie z przepisami RODO, usuwamy Pana/Pani dane 

osobowe. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana pracą w naszej firmie, prosimy o śledzenie naszych procesów 

rekrutacyjnych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne w naszej siedzibie oraz na naszej 

stronie internetowej w zakładce RODO. 

W dalszej kolejności należy usunąć dane osobowe z zasobów organizacji. 

• W przypadku gdy Administrator nie jest aktualnie zainteresowany, lecz ma zamiar użyć CV w przyszłych 

rekrutacjach należy przesłać do osoby poniższą informację: 

Dzień dobry. W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji i zgodnie z przepisami RODO, usuwamy Pana/Pani dane 

osobowe. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana pracą w naszej firmie, prosimy o śledzenie naszych procesów 

rekrutacyjnych lub wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, przesyłając CV z klauzulą o 

treści  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach 

prowadzonych przez Clar System S.A., przez okres najbliższych 12 miesięcy.” 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne w naszej siedzibie oraz na naszej stronie 

internetowej w zakładce RODO. 

Po odesłaniu wiadomości należy usunąć dane osobowe z zasobów organizacji. 

W każdym przypadku otrzymania wiadomości ze zgodą na przyszłe rekrutacje, należy 

niezwłocznie zrealizować obowiązek informacyjny, poprzez przesłanie:  

„Klauzula informacyjna dot. rekrutacji” 

• W przypadku gdy Administrator jest zainteresowany zatrudnieniem danej osoby 

Należy niezwłocznie wykonać w stosunku do tej osoby obowiązek informacyjny („Klauzula 

informacyjna dot. rekrutacji”) oraz przejść do procesu rekrutacji.  
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Klauzula informacyjna dot. rekrutacji: 
 
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 
Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową www.clarsystem.pl.  

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem iod@rodo.pl.  
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.    
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu 
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  
Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane 
osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do 
momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na 
podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, 
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.  
  
  

  

mailto:clarsystem@clarsystem.pl
http://www.clarsystem.pl/
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Klauzula informacyjna – portal pracuj.pl 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 
Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową www.clarsystem.pl.  

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem iod@rodo.pl.  

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.    
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu 
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  
Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a po tym okresie przez okres 60 dni. W przypadku wyrażenia 
dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 
maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie 
wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, 
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.  
 

  

mailto:clarsystem@clarsystem.pl
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Klauzula rekrutacyjna – eRecruiter –rekrutacja zdalna – dane do USA  

 
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 
Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl. 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem iod@rodo.pl.  
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.   
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe mogą być ujawnione 
współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i 
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  
Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane 
osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do 
momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na 
podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, 
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa.  
Informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA. 
W związku z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje 
wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania 
standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE. 
 
  

 

  

mailto:clarsystem@clarsystem.pl
http://www.clarsystem.pl/


   Poznań, 01.02.2021 

Clar System S.A. 
ul. Janickiego 20b 
60-542 Poznań 

9 

C. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę 
Klauzulę dla pracowników należy przekazać każdemu kto będzie podpisywał umowę o pracę                   

w momencie podpisania umowy. Rekomenduje się przechowywanie podpisanej klauzuli w teczce 

osobowej. 
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Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

Cel przetwarzania: 

 
Cel przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania z 
rozporządzenia nr  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
(RODO) 

 
Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje 

 
 

Realizacja stosunku pracy łączącego 
Panią/Pana ze Spółką 

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) , a w 

zakresie danych osobowych niewymaganych 
przepisami prawa – podstawą prawną 

przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO) 

 

Zgłoszenie Pani/Pana do ubezpieczenia 
społecznego 

Przetwarzanie niezbędne jest do 
wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO) 

 

Prowadzenie dokumentacji księgowo - 
podatkowej 

Przetwarzanie niezbędne jest do 
wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO) 

 

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 

Podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach 
sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi 

organami państwowymi. 

Archiwizowanie dokumentacji kadrowej Przetwarzanie niezbędne jest do 
wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO) 

 

Prowadzenie ewidencji pracy pracownika 
tymczasowego 

niezbędne do wykonania obowiązku 
prawnego  ( art. 6 ust.1 lit. c) RODO ) w zw. z 

art. 14a ust. 1 ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych 

 

Nakładanie kar porządkowych niezbędne do wykonania obowiązku 
prawnego  ( art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z 

art. 108 kodeksu pracy 

 

 
 

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej 
pracowników 

Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub 
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 

prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone 

prawem (at.t 9 ust. 2 lit. b) RODO) 

 

 
Prowadzenie dokumentacji powypadkowej  

osób trzecich 

Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub 
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 

prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone 

prawem (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) 

 

mailto:clarsystem@clarsystem.pl
http://www.clarsystem.pl/
mailto:iod@rodo.pl
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Cel przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania z 
rozporządzenia nr  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
(RODO) 

 
Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje 

 
 
 

Prowadzenie rejestru wypadków przy  pracy 

Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub 
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 

prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone 

prawem (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) 

 

 
 
 

Prowadzenie rejestru chorób zawodowych 

Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub 
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 

prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone 

prawem (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) 

 

Realizacja wypłaty odprawy pośmiertnej 
W celu realizacji obowiązków ADO, 
związanych z realizacją obowiązków 

wynikających z Rozdziału IV Kodeksu Pracy, 
celem wypłaty wynagrodzenia po śmierci 
pracownika oraz odprawy pośmiertnej. 

 
Przetwarzanie niezbędne jest do 

wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO) 

 

 

Podanie informacji na swój temat jest niezbędne do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy 

oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy. 

 
Odbiorcy danych: 

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

• Firmy świadczące usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom 

wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, 

ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń. 

• Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Okres przechowywania danych: 
 
 

Cel przetwarzania 

/ Kategoria Archiwalna 
Planowany termin usunięcia 

kategorii danych 

Realizacja stosunku pracy łączącego Panią/Pana z Clar System S.A. Przez okres trwania umowy o pracę 

Zgłoszenie Pani/Pana do ubezpieczenia społecznego Moment rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę 

Prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej 5lat od końca roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność 

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed 
roszczeniami 

Maksymalnie 3 lata od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę 
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Cel przetwarzania 

/ Kategoria Archiwalna 
Planowany termin usunięcia 

kategorii danych 

 
 
 

 
Archiwizowanie dokumentacji kadrowej 

50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w 
zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał 

stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 
stycznia 2019 r.  pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport 

informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 6a ustawy z 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym 
przypadku  okres może zostać skrócony do 10 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony. 

Prowadzenie ewidencji pracy pracownika tymczasowego 3 lata od zakończenia pracy pracownika  tymczasowego 

Nakładanie kar porządkowych 
w chwili  zatarcia ( po roku nienagannej pracy )  lub uznania kary za 

niebyłą 

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej pracowników 10 lat od daty wypadku 

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej  osób trzecich 10 lat od daty wypadku 

Prowadzenie rejestru wypadków przy  pracy 10 lat 

Prowadzenie rejestru chorób zawodowych Przedsiębiorstwa prywatne 3 lata od ustania stosunku pracy 

 
 

Realizacja wypłaty odprawy pośmiertnej 
W celu realizacji obowiązków ADO, związanych z realizacją obowiązków 

wynikających z Rozdziału IV Kodeksu Pracy, celem wypłaty wynagrodzenia 
po śmierci pracownika oraz odprawy pośmiertnej 

50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w 
zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał 

stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 
stycznia 2019 r.  pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport 

informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 6a ustawy z 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym 
przypadku  okres może zostać skrócony do 10 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po 

tym czasie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do przenoszenia danych  

• Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
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Prawo do cofnięcia zgody:  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane będziemy przetwarzać do 

momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany 

powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się 

inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim 

celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.  
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D. Kontrahenci (umowy współpracy, o dzieło, zlecenie) 
Klauzulę należy dołączyć do każdej umowy lub włączyć jako część integralna umowy w paragrafie 

dotyczącą przetwarzania danych.  

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

Cel przetwarzania: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z 
rozporządzenia nr  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
(RODO) 

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje 

Realizacja łączącej Panią/Pana z Clar System 
S.A. umowy 

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania 
umowy lub podjęcia działań przed 

zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) 

  

Zgłoszenie Pani/Pana do ubezpieczenia 
społecznego, jeżeli zachodzi podstawa 

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO) 

  

Prowadzenie dokumentacji księgowo – 
podatkowej, jeżeli zachodzi podstawa 

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO)  

  

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 

Podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach 
sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi 

organami państwowymi.  

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie 
możliwe jej zawarcie.  
 
Odbiorcy danych: 
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: 

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

• Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, 

podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, 

finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń. 

• Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Okres przechowywania danych: 
 

Cel przetwarzania 
 

Planowany termin usunięcia 
kategorii danych 

Realizacja łączącej Panią/Pana z Clar System S.A. umowy Przez okres obowiązywania umowy 

mailto:clarsystem@clarsystem.pl
http://www.clarsystem.pl/
mailto:iod@rodo.pl
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Cel przetwarzania 

 
Planowany termin usunięcia 

kategorii danych 

Zgłoszenie Pani/Pana do ubezpieczenia społecznego, jeżeli zachodzi 
podstawa 

Przez okres obowiązywania umowy 

Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, jeżeli zachodzi 
podstawa 

5lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią 
fakturę. 

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed 
roszczeniami 

Przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego rodzaju 
umowy:  

umowa o dzieło, zlecenia - 2 lata 
umowa o współpracy - 3 lata 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do przenoszenia danych  

• Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

  
Prawo do cofnięcia zgody:  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do 

momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany 

powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje 

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się 

inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim 

celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.  
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E. Sprzedaż towarów i usług 
Klauzulę należy dołączyć do każdej umowy lub włączyć jako część integralną umowy w paragrafie 

dotyczącym przetwarzania danych.  
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Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

 

Cel przetwarzania: 

 
Cel przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania z 
rozporządzenia nr  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
(RODO) 

 
Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje 

Realizacja łączącej Panią/Pana z Clar System 
S.A. umowy 

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania 
umowy lub podjęcia działań przed 

zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) 

 

Prowadzenie dokumentacji księgowo – 
podatkowej, jeżeli zachodzi podstawa 

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO) 

 

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 

Podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach 
sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi 

organami państwowymi. 

 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie 
możliwe jej zawarcie.  
 
Odbiorcy danych: 
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: 

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

• Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, 

podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, 

finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń. 

• Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Okres przechowywania danych: 
 

Cel przetwarzania 
 

Planowany termin usunięcia 
kategorii danych 

Realizacja łączącej Panią/Pana z Clar System S.A. umowy Przez okres obowiązywania umowy. 

Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, jeżeli zachodzi 
podstawa 

5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią 
fakturę. 

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed 
roszczeniami 

6 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią 
fakturę. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po 

tym czasie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
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Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do przenoszenia danych  

• Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

• Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

  
Prawo do cofnięcia zgody:  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane będziemy przetwarzać do 

momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany 

powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się 

inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim 

celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.  
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F. Działania marketingowe 
Klauzule należy dołączyć do przesyłanych informacji marketingowych lub przekazać na początku 

połączenia telefonicznego. 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

• Newsletter 

Komunikat Formularz zapis do newsletteru: 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na wskazany adres email informacji dotyczących produktów i usług oferowanych 

przez Clar System S.A. Więcej w polityce prywatności. 

 

Obowiązek informacyjny do wysłania w pierwszej wiadomość: 

Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 
20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl. Z naszym inspektorem ochrony 
danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: iod@rodo.pl. Dane osobowe podane  
w formularzu przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez ADO 
na wskazany adres poczty elektronicznej, na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe są 
przechowywane do momentu wycofania zgody, zgodę można wycofać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w 
otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail ADO. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza 
obszar EOG.  

 

• Komunikat Formularz kontaktowy: 

Klikając „wyślij” przekazujesz nam swoje dane w celu realizacji przesłanego zapytania. Administratorem Twoich danych 

jest Clar System S.A. Więcej w polityce prywatności. 

 

• Zgoda marketingowa e-mail 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na wskazany adres email informacji dotyczących produktów i usług oferowanych 

przez Clar System S.A. Więcej w polityce prywatności. 

 

• Zgoda marketingowa telefon 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od  Clar System S.A. na podany numer telefonu informacji dotyczących produktów i 

usług oferowanych przez Administratora. Więcej w polityce prywatności. 
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G. Polityka Facebook 
Polityka do zamieszczenia na portalu Facebook. 

…/strona_firmy/Informacje/Zasady ochrony prywatności 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

Zakres ogólny:  

1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego 

fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich 

przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy. 

2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.  

3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na 

Facebooku.  

4. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania 

prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa. 

5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są 

bezpośrednio administrowane przez Facebook.  

6. Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, 

komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz 

treści przez nas udostępnionych. 

Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu: 

1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:  

• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek 

sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek); 

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. 

Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.  

• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu 

możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście 

w związku z okolicznościami naszej korespondencji). 

2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby 

udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.  

3. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem 

Facebook. 

 

 

 

4. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie. 
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• art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz 

ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z 

wykonywaną działalnością.   

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej 

interesów.  

5. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na 

czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. 

6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one 

dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.  

7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji 

Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych 

regulaminem Facebooka. 

8. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych: 

• dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość), 

• prawo do ich sprostowania, 

• prawo do usunięcia, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość). 

9. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje 

możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. 

11. Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.  

12. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.  
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H. Dane pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł 
W przypadku pozyskania danych ze źródeł zewnętrznych, najpóźniej w przeciągu 30 dni należy 

poinformować osobę, której dane dotyczą o przetwarzaniu jej danych i podać źródło pochodzenia 

danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie 

dostępnych. Każdorazowo należy konsultować klauzulę z Inspektorem Ochrony Danych. 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

Cel przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu xxx na podstawie RODO 

Źródło pochodzenia danych: 

xxx                

Odbiorcy danych: 

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców, takim jak:    

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

• Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom 
wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń, 
kancelariom prawnym. 

• Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.  
Okres przechowywania danych: 
xxx 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

xxx 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje 

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się 

inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim 

celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.  
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I. Monitoring 
Osoby wchodzące na teren monitorowany powinny być tego świadome. Dopuszcza się utrwalanie 

obrazu, natomiast zabrania się utrwalania dźwięku. Przy wejściach na teren monitorowanego 

obiektu oraz na drzwiach wejściowych do obiektu,  należy zamieścić piktogramy informujące                           

o monitoringu na terenie obiektu oraz zawierające informacje kto jest Administratorem danych 

osobowych. Rekomenduje się ponadto zastosowanie symbolu kamery na obowiązku 

informacyjnym. 

Klauzulę dotyczącą monitoringu należy przedłożyć każdemu nowemu pracownikowi przed 

dopuszczeniem do pracy.  

 

 

Dodatkowo każdemu nowozatrudnionemu pracownikowi powinno się przekazać oświadczenie o 

treści np.: 

 

„Wprowadzenie monitoringu wizyjnego – oświadczenie pracownika  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o monitoringu mojego stanowiska pracy oraz terenu 

obejmującego zakład pracy Administratora danych. 

 

                                                                                                                  ………………………………………… 
                                                                                                                                                                           

(data i czytelny podpis pracownika)” 
 

 

Oświadczenie należy przechowywać w części B w aktach osobowych pracownika, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy o Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej. 
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 Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Clar System S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-542), ul. Janickiego 20 b, tel. +48 61 660 11 00, e-mail: 

clarsystem@clarsystem.pl, www.clarsystem.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

 

 

Cel przetwarzania: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z 
rozporządzenia nr  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
(RODO) 

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje 

Ochrona osób i mienia przebywających na 
terenie ADO 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO) 

W celu ochrony mienia i pracowników 

 

Odbiorcy danych: 

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

• Firmy świadczące usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi 

informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń. 

• Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Okres przechowywania danych: 
 

Cel przetwarzania 
 

Planowany termin usunięcia 
kategorii danych 

Ochrona osób i mienia przebywających na terenie ADO Od momentu nagrania max. 3 miesiące  

(W przypadku gdy nagrania mogą posłużyć w celu ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane 

mogą być przetwarzane przez okres ustalony odrębnymi przepisami lub 

do momentu zakończenia sprawy)  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po 

tym czasie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Posiadają Państwo: 

o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
 

  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się 
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inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim 

celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.  

 

INFORMACJA O MONITORINGU (PRZYKŁAD): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

OSOBOWYCH 

Clar System S.A.  

 

OBIEKT MONITOROWANY 
Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia  

bezpieczeństwa osób i mienia  

(art.6, ust. 1, lit. f RODO) 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie 

www.clarsystem.pl 

 


