Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 RODO
I. Administrator Danych
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku (ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370591, NIP
8792636573, REGON 340802621 o kapitale zakładowym 11.988.000 zł (dalej: ROEE).
II. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Przez napisanie na adres Administratora:
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku (ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka lub
adres email: rodo@daglezja.turystyka.pl
III. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Dane są pozyskiwane podczas procesu, z którym są związane i bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą.
L.p.

1.

Cel przetwarzania

PROCES REKRUTACJI
a)
wykonanie
obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
związanych
z
procesem
zatrudnienia,
w
tym
przede
wszystkim Kodeksu pracy;
b)
dla
celów
prowadzenia
przyszłych
procesów
rekrutacyjnych,
w
przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych w tym celu;
c) w celu ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez
ROEE

2.

MONITOROWANIE
siedziby Administratora
Zapewnienie bezpieczeństwa

Podstawa prawna
a) podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek
prawny ciążący na ROEE,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, w związku z przepisami
Kodeksu pracy, a w zakresie
danych niewymaganych
przepisami prawa – podstawą
prawną przetwarzania jest
zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO
b) podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO
c)
podstawą
prawną
przetwarzania
danych
jest
prawnie uzasadniony interes
ROEE, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia
2016/679,
polegający na umożliwieniu
ROEE obrony swoich praw.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes
Administratora - zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników

Prawnie
uzasadniony cel,
jeśli występuje
a) b) c) umożliwienie
ROEE obrony
swoich praw

zapewnienie
bezpieczeństwa
pracowników oraz
ochrony mienia

pracowników oraz ochrony mienia
znajdującego się w siedzibie Spółki
3.

EWIDENCJA PRACOWNIKÓW
Prowadzenie ewidencji
pracowników zgodnie z Kodeksem
Pracy

4.

OBSŁUGA
UBEZPIECZENIOWA
PRACOWNIKÓW
Zgłoszenia pracownika i członków
jego rodziny do ZUS, ich
aktualizacja oraz przekazywanie
informacji o zwolnieniach.

5.

ROZLICZENIA Z
PRACOWNIKAMI
Prowadzenie rozliczeń z
pracownikami, naliczanie potrąceń,
obliczanie składek ZUS

6.

OBSŁUGA PROJEKTÓW NA
WARSZTATY Z ZAKRESU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY
Realizacja warsztatów z zakresu
edukacji ekologicznej

7.

KORZYSTANIE Z
SAMOCHODÓW
SŁUŻBOWYCH

oraz ochrony mienia
znajdującego się w siedzibie
Spółki
Obowiązek prawny ciążący na
ROEE, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO w związku z
przepisami Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) w szczególności art. 22 z ind. 1
w związku z art. 94 pkt 9a i 9b
Oraz wykonanie umowy o
pracę czyli art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
Obowiązek prawny ciążący na
ROEE, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO w związku z
przepisami Ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń
społecznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.)
- art. 1, 6 oraz 6a

znajdującego się w
siedzibie Spółki
-

-

Oraz wykonanie umowy o
pracę czyli art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
Obowiązek prawny ciążący na ROEE, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO w związku z
przepisami Ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art.
1, 6 oraz 6a
Oraz wykonanie umowy o
pracę czyli art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
Podstawami w zależności od -przypadku mogą być:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Zgoda osoby, której dane
dotyczą (w tym obejmująca
zgodę na publikację wizerunku)
b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wykonanie
umowy,
której
stroną jest osoba, której dane
dotyczą
c) Udostępnienie danych (żadna
ze stron nie wykonuje żadnych
operacji na danych w imieniu
drugiej strony umowy)
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane
dotyczą

8.

Realizacja obowiązków służbowych
OBSŁUGA ZAWARTYCH
UMÓW/ZBIÓR
PRZEDSTAWICIELI STRON Z
ZAWARTYCH UMÓW oraz osób
fizycznych, których dane osobowe w
sposób lub pośredni zostały
uzyskane w związku z
wykonywaniem tychże umów
Wykonanie umowy

9.

KSIĘGA UDZIAŁÓW
Prowadzenie księgi udziałów

10.

11.

12.

13.

ZBIÓR DANYCH
OSOBOWYCH SKŁAD
ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ

Podstawami w zależności od
przypadku mogą być:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Zgoda osoby, której dane
dotyczą (w tym obejmująca
zgodę na publikację wizerunku)
b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wykonanie
umowy,
której
stroną jest osoba, której dane
dotyczą
c) Udostępnienie danych (żadna
ze stron nie wykonuje żadnych
operacji na danych w imieniu
drugiej strony umowy)
Obowiązek prawny ciążący na
ROEE, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO w związku z
przepisami Ustawy Kodeks
spółek handlowych - art. 188 §
1
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes
Administratora - pełnienie
funkcji członka Zarządu i Rady
Nadzorczej

Pełnienie funkcji członka Zarządu i
Rady Nadzorczej
REJESTR KORESPONDENCJI Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes
PRZYCHODZĄCEJ
Administratora - prowadzenie
Prowadzenie rejestru korespondencji rejestru korespondencji
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO PROWADZENIE KSIĘGI
wykonanie umowy świadczenia
MELDUNKOWEJ
usług hotelarskich
Realizacja usług hotelarskich
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO ZAPYTANIA OFERTOWE
prawnie uzasadniony interes
Przeprowadzenie Zapytania
Administratora
ofertowego i wybór wykonawcy do
przeprowadzenie
Zapytania
realizacji zamówienia
ofertowego i wybór wykonawcy
do realizacji zamówienia

-

-

pełnienie funkcji
członka Zarządu i
Rady Nadzorczej

prowadzenie rejestru
korespondencji

-

przeprowadzenie
Zapytania
ofertowego i wybór
wykonawcy do
realizacji
zamówienia

IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały tj.:
1. Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów
rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
2. Następującym podmiotom:



organom publicznym zajmującym się analizą incydentów naruszenia prawa
świadczącym usługi monitorowania budynku.

3,4,5 Następującym podmiotom:




podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na ROEE obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 podmiotom wspierającym ROEE w prowadzonej działalności na zlecenie ROEE, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, podmiotom
prowadzącym obsługę księgową, kadrowo - płacową, prawną,
 dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6. Następującym podmiotom:


podmiotom wspierającym ROEE w prowadzonej działalności na zlecenie ROEE, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, podmiotom
prowadzącym obsługę projektów,
 dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 podmiotom, na rzecz których są realizowane warsztaty.
7. Następującym podmiotom:




dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na ROEE obowiązków (Urząd Skarbowy),
 podmiotom wspierającym ROEE. w prowadzonej działalności na zlecenie ROEE., w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, podmiotom
prowadzącym obsługę księgową, kadrowo - płacową.
8. Następującym podmiotom:




podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na ROEE. obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 podmiotom wspierającym ROEE. w prowadzonej działalności na zlecenie ROEE, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, podmiotom
prowadzącym obsługę księgową, kadrowo - płacową, prawną,
 dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
9. brak danych osobowych osób fizycznych
10. Następującym podmiotom:




podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na ROEE obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 podmiotom wspierającym ROEE w prowadzonej działalności na zlecenie ROEE., w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, podmiotom
prowadzącym obsługę księgową, kadrowo - płacową, prawną,
 dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
11. Następującym podmiotom:
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
12. Następującym podmiotom:
 organom publicznym zajmującym się analizą incydentów naruszenia prawa
13. Następującym podmiotom:








podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na ROEE obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
podmiotom wspierającym ROEE w prowadzonej działalności na zlecenie ROEE, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność, podmiotom
prowadzącym obsługę księgową, kadrowo - płacową, prawną,
dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzech (transferowane poza Europejski Obszar
Gospodarczy) w związku z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez Administratora. W takim
wypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie umowy w oparciu o
Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w ramach wiążących
reguł korporacyjnych lub też z wykorzystaniem podmiotu uczestniczącego w Programie Privacy
Shield. Kopię stosowanych zabezpieczeń można uzyskać zwracając się do Administratora na adresy
wskazane w pkt. II.
Dane osobowe nie będą sprzedawane.
V. Czas przechowywania danych
Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy
wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zachowania
zasady rozliczalności.

Dane będą przechowywane przez okresy wskazane poniżej:

L.p.
Nazwa procesu
1. PROCES REKRUTACJI

2.
3.

4.

MONITOROWANIE
siedziby Administratora
EWIDENCJA PRACOWNIKÓW
OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA
PRACOWNIKÓW

Czas przechowywania danych
Do momentu zakończenia aktualnego procesu
rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody – do jej
wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych dla celów
przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie
dłużej niż przez 3 lata. Okres przetwarzania może
zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne
dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa.
Przez okres dopuszczalny przez prawo lub do
czasu wniesienia sprzeciwu.
50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)]
50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r.,

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

poz.1383)]
50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r.,
poz.1383)]
OBSŁUGA PROJEKTÓW NA
W zależności od tego, który termin będzie
WARSZTATY Z ZAKRESU EDUKACJI dłuższy lub będzie miał zastosowanie: do czasu
EKOLOGICZNEJ DZIECI I
przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków
MŁODZIEŻY
i zachowania procedur lub do czasu
przedawnienia
roszczeń
wynikających
z
zawartych umów. W przypadku przetwarzania
danych na podstawie zgody – do czasu
osiągnięcia celu lub wycofania zgody.
KORZYSTANIE Z SAMOCHODÓW
50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983
SŁUŻBOWYCH
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)]
OBSŁUGA ZAWARTYCH
W zależności od tego, który termin będzie
UMÓW/ZBIÓR PRZEDSTAWICIELI
dłuższy lub będzie miał zastosowanie: do czasu
STRON Z ZAWARTYCH UMÓW oraz
przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków
osób fizycznych, których dane osobowe w i zachowania procedur lub do czasu
sposób lub pośredni zostały uzyskane w
przedawnienia
roszczeń
wynikających
z
związku z wykonywaniem tychże umów
zawartych umów. W przypadku przetwarzania
danych na podstawie zgody – do czasu
osiągnięcia celu lub wycofania zgody
KSIĘGA UDZIAŁÓW
Zgodnie z przepisami prawa.
ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH
Do czasu wyrażenia sprzeciwu, ale nie później
SKŁAD ZARZĄDU I RADY
niż
do
czasu
przedawnienia
roszczeń
NADZORCZEJ
wynikających z pełnionej funkcji.
REJESTR
KORESPONDENCJI Do
PRZYCHODZĄCEJ
PROWADZENIE KSIĘGI
Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
MELDUNKOWEJ
ze świadczonych usług.
ZAPYTANIA OFERTOWE
W zależności od tego, który termin będzie
dłuższy lub będzie miał zastosowanie: do czasu
przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków
i zachowania procedur lub do czasu
przedawnienia
roszczeń
wynikających
z
zawartych umów
ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI,
wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń
oraz naliczanie składek do ZUS

Dane, które nie są niezbędne do realizacji celów są usuwane lub anonimizowane.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych
Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną na adres wskazany w pkt.
II.
VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz
b) prawo ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego dane są podawane.
VII. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani
znalazł,
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
VIII. Bezpieczeństwo:
Administrator jako właściciel serwisu zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność
osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych w trakcie korzystania z naszych usług można zapoznać się w dokumencie ,,Polityka
prywatności" umieszczonym na stronie: (http://bip.wilga.turystyka.pl/)
IX. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).
W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że
obserwuje i analizuje ruch na stronie (http://bip.wilga.turystyka.pl/)

