
     ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH S.C.       
                                                                                     

           Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki                         
   
     54-212 Wrocław ul. Małopanewska 29                                                                                   

     Oddział: 56-400 Oleśnica.ul.Moniuszki 19        biuro@zkz.net.pl             

       tel.071-3981214 fax.071-3981213                 www.zkz.net.pl 

                                                                                  

                                                                                    PN-EN ISO 9001:2009/14001:2005/AQAP 2110  

 NIP: 8942849478     REGON: 020197145                                                                                                   
                                 
DANE OSOBOWE Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki ul. Małopanewska 29, 54-

212 Wrocław niniejszym przekazuje informacje wymagane treścią art 13 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): 1. Administrator Danych: Zakład 

Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki ul. Małopanewska 29, 54- 212 Wrocław, kontakt na 

adres: ul. Moniuszki 19, 56-400 Oleśnica, tel. +48713567990 / +48 713981214 2. cele przetwarzania danych 

osobowych: a) dla klientów: zawarcie i wykonania umowy zawartej z Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. 

Borkowski, A. M. Olszacki oraz ochrona i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Zakładu Kół Zębatych 

s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki oraz klientów (podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks 

cywilny, Kodeks postępowania cywilnego) b) dla pracowników i osób współpracujących: zatrudnienie i 

umowa o pracę/ umowa zlecenie i jej wykonanie, umowa ubezpieczenia oraz ochrona i realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów Zakładu Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki oraz pracowników i 

współpracowników (podstawa prawna przetwarzania: Kodek pracy i Kodeks cywilny oraz Kodeks 

postępowania cywilnego) c) dla osób rekrutowanych: rekrutacja do zatrudnienia/ współpracy (podstawa 

prawna przetwarzania: Kodek pracy i Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego) d) dodatkowo 

dane są przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych 3. w zakresie w jaki przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

Danych dotyczy to wykonania umowy, dochodzenia roszczeń prawnych przez Administratora Danych oraz 

roszczeń prawnych przez klientów, pracowników i współpracowników 4. Odbiorcy danych osobowych: Sądy, 

ZUS, zakłady ubezpieczeń, Urzędy Skarbowe inne organy Państwa w zakresie przewidzianym przepisami 

prawa, podmioty świadczące usługi w zakresie systemu informatycznego, podmioty świadczące usługi 

prawne, księgowe i kadrowe dla Administratora Danych. 5. Administrator Danych nie ma zamiaru 

przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 6. Dane osobowe 

przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okresy 

przewidziane przepisami prawa, w szczególności okresy przedawnienia przewidziane w Kodeksie pracy i 

Kodeksie cywilnym oraz przepisach dotyczących rachunkowości, podatków i archiwizacji dokumentów, dane 

osób rekrutowanych przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji. 7. Każdy czyje dane osobowe 

dotyczą ma prawo dostępu u Administratora Danych do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do żądania przenoszenia danych w zakresie określonym w Rozporządzeniu 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) 8. osoba, która udzieliła zgody na 

przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 9. każdy kogo dane 

dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. podanie danych osobowych w wyżej 

wskazanych celach (pkt 2 powyżej) jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia wskazanych wyżej 

umów i przystąpienia do procesu rekrutacji, a osoba dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania; brak 

podania danych uniemożliwia zawarcie wskazanych wyżej umów oraz przystąpienie do rekrutacji 11. 

Administrator Danych nie prowadzi profilowania osób fizycznych 12. jeżeli Administrator Danych planuje 

dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim 

dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej 

wszelkich innych stosownych informacji  
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