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- 

Informacje dla pracowników 

Art. 13 RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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, dalej zwanego RODO informuję, iż Administratorem Pana/Pani 

danych osobowych jest: 

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. 

ul. Kujawska 102 

44-101 Gliwice 

 

RODO (UE) nakłada na Administratora szereg obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz 

realizacji praw osób, których dane dotyczą. Niniejszym Administrator informuje Pana/Panią o kategoriach danych (zakresie), 

celach przetwarzania i prawach jakie Panu/Pani przysługują. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli Pan/Pani wyrazi zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w 
następujących celach: 

Organizacja wydarzeń firmowych. 

Zapewnienie dostępu do benefitów i świadczeń dodatkowych (ubezpieczenia grupowe, zgłoszenia narodzin, 
zgonów). 

Przygotowywanie publikacji wewnętrznych i zewnętrznych materiałów marketingowych, komunikacji (w tym 
wykorzystanie wizerunku). 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  
Przetwarzamy Pana/Pani dane w następujących celach: 

Zapewnienie zatrudnienia, rejestracja czasu pracy i absencji, rozliczenie i wypłata wynagrodzeń. 

Obsługa mandatów dotyczących pojazdów służbowych. 

Zapewnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Zapewnienie środków na cele obronne. 

Zapewnienie niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa. 

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej. 

Przygotowanie wniosków o przyznanie emerytury lub renty. 

Przygotowywanie i ewidencjonowanie pełnomocnictw. 

Prowadzenie korespondencji - udzielenie odpowiedzi na zapytania służb publicznych. 

Obsługa, ewidencja oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Rozliczenia gotówkowe z pracownikami. 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do realizowania 
przez administratora celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. 
Przetwarzamy Pana/Pani dane w następujących celach: 

Obsługa upoważnień i umów dotyczących samochodów służbowych. 

Wydawanie, nadzór nad służbowymi Kartami Płatniczymi. 

Realizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. 
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Zapisy gromadzimy na podstawie: Kodeksu pracy, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-

dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, 

Ustawy o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia  społecznego w razie chorób i macierzyństwa, Rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy choroby i 

macierzyństwa, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń 

społecznych i  ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygują-

cych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawy o Zakłado-

wym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej, Rozporządze-

nia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 

wypadków przy pracy, Ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Kodeksu Karnego, Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-

czeństwa i higieny pracy, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. 

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 

-Agencje pracy tymczasowej  

-Banki 

-Firma świadcząca usługi kadrowo-płacowe 

-Firmy organizujące imprezy integracyjne  

-Firmy szkoleniowe 

-Firmy świadczące usługi cateringowe 

-Firmy świadczące usługi doradztwa finansowego, w tym biegli rewidenci i audytorzy 

-Firmy świadczące usługi doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy 

-Firmy świadczące usługi doradztwa prawnego, w tym kancelarie prawne 

-Firmy świadczące usługi dostępu do benefitów 

-Firmy świadczące usługi ochrony fizycznej 

-Firmy świadczące usługi w postaci pakietów medycznych  

-Firmy ubezpieczeniowe  

-Firmy zapewniające dostawę odzieży i usług utrzymania 

-Ośrodek medycyny pracy 

-Spółki z Grupy kapitałowej/Koncernu FUCHS 

 

Administrator planuje przechowywać Pana/Pani dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i ustaleniami umownymi z 

50 letnim okresem retencji dla informacji o wynagrodzeniach i akt osobowych oraz 6 letnim okres retencji dla informacji finan-

sowych. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń 

pomiędzy stronami umowy. 
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Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę i realizacji prawnych obowiązków 

Administratora. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak moż-

liwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do 

zawarcia i realizacji umowy o pracę. 

Jeśli Pan/Pani chce usunąć swoje dane, natychmiast usuniemy przetwarzane dane osobowe, pod warunkiem, że ich usunię-

cie nie stoi w sprzeczności z obowiązkami prawnymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów. 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-

nia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne 

posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Panu/Pani w egzekwowaniu swoich praw. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe infor-

macje proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych. 

 

 


