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KLAUZULE PRACOWNICZE SZIC 

 

W kwestionariuszu Pracowniczym powinien znaleźć się zapis spełniający obowiązek informacyjny, 

podpisany przez pracownika, 

 

A. z pracownikiem: 

 

B. umowy cywilnoprawne: 

 

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic będące 

wspólnikami Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Auto Center” Alicja Szic, Rajner Szic, 

Sebastian Szic, spółka cywilna z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowicka 18; NIP nr: 

7542935038; REGON nr: 160187684. 

2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje 

prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl. 

3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach zatrudnienia zgodnie z podstawą prawną: 

A – art.6. ust.1.lit.c, art.9 ust.2 lit.b RODO, B- art.6. ust.1.lit.b., art.9 ust.2 lit.b RODO 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie Motors Polska Sp. z o.o., MMC Car 

Poland Sp. z o.o., podmiotom medycznym, klientom, kontrahentom, zakładom ubezpieczeń  

i brokerom ubezpieczeniowym, firmom dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe, 

marketingowe, firmie świadczącej usługi finansowo-księgowe, firmie świadczącej usługi 

hostingowe, bankom, firmom szkolącym, firmom administrującym/serwisującym programy IT, 

oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa takie jak urząd skarbowy, 

zakład ubezpieczeń społecznych 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: A - przez czas określony w przepisach prawa.  

W tym kodeks pracy, B – zgodnie z ustawą o rachunkowości i ordynację podatkową. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do: A- za- 

trudnienia, B- podpisania umowy. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul.Stawki2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie 

profilowania.” 

 

 


