
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie RJS z siedzibą w Grudziądzu, ul. Magazynowa 3-7, 

NIP 5252188276, REGON 16426695, KRS0000696269 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w 

następujący sposób: 

- listownie na adres: Magazynowa 3-7 , 86-300 Grudziądz 

- przez e-mail: biuro@r-js.pl  

- telefonicznie: 512222169 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Magazynowa 3-7 , 86-300 Grudziądz 

- przez e-mail: biuro@r-js.pl 

- telefonicznie: 512222169 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

− Zrealizować uprawnienia i spełnić obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem, 

wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa 

pracy, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

− Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o 

pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; 

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia. 

− Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli 

przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia. 

− Nasz uzasadniony interes. Mamy uzasadniony interes w tym, aby zrealizować obowiązki i 

uprawnienia pracodawcy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wymaganego przez przepisy prawa, w 

tym w szczególności prawa pracy i prawa podatkowego.  

5. Odbiorcy danych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

− naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. 

dostawcom usług IT, usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

− naszym odbiorcom, przy wykonaniu umów z którymi będą przetwarzane Twoje dane osobowe. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na 

podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz na potrzeby marketingu 

bezpośredniego,  

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,  

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w zakresie, w jakim Twoje dane są 

przetwarzane na podstawie Twojej zgody – masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, wskazane w pkt. 1, 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.  



 

7. Administrator zamierza/nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich. 

 

 

Oświadczam, że dnia ……………………. otrzymałem i zapoznałem się z powyższą informacją.  
 
 

……………..…………………… 
Data i podpis 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RJS z siedzibą w Grudziądzu, ul. 
Magazynowa 3-7, NIP 5252188276, REGON 16426695 KRS 0000275052, w celu zrealizowania 
uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa pracy, rachunkowości, 

ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. 
  
 

……………..…………………… 
Data i podpis 

 

 


