Klauzula informacyjna dla współpracowników
Administratorem danych osobowych jest SPIE Building Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Wołowskiej 5, 02-675. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(IOD) – Krzysztofa Wawera, kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@spie.com.
Pani/a dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji
umowy. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
tj. w celu zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Pani/Pana dane
osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie
usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udostępnienie
danych służbowych przez Administratora dla celów kontaktowych do klientów, kontrahentów i
podwykonawców Administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów
dochodzenia roszczeń w przypadku powstania zdarzenia powodującego odpowiedzialność
odszkodowawczą pracownika, na podstawie, w czasie trwania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś
po zakończeniu trwania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie
usprawiedliwiony interes Administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń przez
pracodawcę. Ponadto Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej i podniesienia efektywności pracy aktywność
pracowników w infrastrukturze informatycznej administratora może być monitorowana, co
stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Podstawą wprowadzonej kontroli jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO. Administrator może przetwarzać dane osobowe pracowników, którym zostały
udostępnione samochody służbowe posiadające terminale GPS informujące o lokalizacji pojazdu,
co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane:
- dla celów realizacji umowy do czasu jej trwania;
- dla celów realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy
o rachunkowości przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego;
- dla celów realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku;
- dla celów realizacji interesu prawnego realizowanego przez pracodawcę polegającego na
udostępnianiu danych służbowych klientom i kontrahentom, monitorowania pracy pracowników
oraz informowaniu pracodawcy o lokalizacji powierzonego pojazdu przez Administratora przez
czas trwania umowy;
- dla celów dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem
umowy;
Jednocześnie informujemy, iż przysługują Pani/u następujące uprawnienia:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy lub
zgody

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i stanowi obowiązek wynikający z
prawa pracy. W przypadku ich niepodania umowa nie będzie mogła być zawarta.
Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Administratora takim jak dostawca poczty elektronicznej, dostawcy
programów i narzędzi wykorzystywanych przez infrastrukturę IT pracodawcy dostawca usług
telekomunikacyjnych, a także kontrahentom, klientom i podwykonawcom administratora.
Pani/a dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z IOD.

