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NOTA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH  

 

Poniższa informacja stanowi wypełnienie obowiązku zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).  

1. Administrator Danych Osobowych 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Południowa 

17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS 0000086991, NIP 7712259264 

(„Administrator” lub „PRD-M").  

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@prd-m.pl  lub 

korespondencyjnie na ww. adres. 

4. Przetwarzanie danych osobowych. 

a) Kandydaci do pracy – celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia 

procesu rekrutacyjnego dla potencjalnych pracowników/ współpracowników. 

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje na podstawie 

niezbędności do zawarcia bądź przygotowania się do zawarcia umowy o pracę bądź innej 

umowy cywilnoprawnej bądź w związku z obowiązkiem prawnym Administratora 

wynikającym z przepisów, bądź na podstawie zgody kandydata (np. na przyszłe 

rekrutacje). Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w 

przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w 

procesie rekrutacyjnym. Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące wykształcenia oraz 

dotychczasowego doświadczenia. Przetwarzane mogą być również inne dane podane 

przez kandydata na pracownika takie jak dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, 

adresu e-mail czy wizerunek w postaci zdjęcia załączonego do CV.  

Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 

2 lat. 

b) Osoby kontaktujące się z Administratorem - celem przetwarzania danych osobowych 

jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Administratorem. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na 

umożliwieniu: 

(i) komunikacji z osobą kontaktującą się,  

(ii) nawiązania relacji z osobą kontaktującą się,  

(iii) udzielenia jej niezbędnych informacji.  
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Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do 

korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z 

Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże 

w przypadku nieudostępnienia wszystkich istotnych w danych okolicznościach danych 

osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do 

zrealizowania.  

Okres przechowywania danych: tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania 

uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. 

c) Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów (w tym zamawiający i podwykonawcy) - 

celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy oraz 

utrzymywanie relacji z kontrahentami, tj. usługodawcami oraz partnerami biznesowymi 

Administratora. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich 

wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub 

wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. 

umożliwieniu komunikacji i utrzymywania relacji z kontrahentem, jak również wykonywania 

umowy łączącej reprezentowane strony. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności 

gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, dane rachunku bankowego oraz inne dane 

niezbędne w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz utrzymywania relacji z 

kontrahentami. Udostępnianie danych osobowych jest konieczne celem utrzymywania 

relacji lub zawarcia/realizacji umowy, gdy relacja już istnieje (lub gdy umowa zostaje 

zawarta) z osobą fizyczną. W przypadku osób, które reprezentują osobę prawną, podanie 

ich danych nie jest konieczne, jednakże umożliwia ono kontakt z Administratorem.  

Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem 

oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z 

takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak 

długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu 

Administratora lub osoby trzeciej. 

d) Goście - celem przetwarzania danych osobowych jest identyfikacja i podjęcie gości na 

terenie PRD-M oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych 

osobowych gości następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. 

umożliwieniu podjęcia osoby pojawiające się w PRD-M, zapewnienie bezpieczeństwa. 

Przetwarzane dane osobowe to: wizerunek (poprzez monitoring).  

 

Okres przechowywania danych: do 30 dni wizerunek (przez monitoring).  

 

5. Udostępnianie danych osobowych 

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na 

podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane, dostawcom 

usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawcom usług doradczych, przy 
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czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego 

poleceniem.  

 

6. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Prawa osób, których dotyczą dane 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje 

(odpowiednio) prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, 

b. żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych, 

c. żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f. przenoszenia danych osobowych, 

g. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Możesz zgłosić swój wniosek o realizację ww. prawa poprzez kontakt z Administratorem.  

8. Źródło pozyskania danych osobowych 

Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż 

otrzymaliśmy je od innych podmiotów, z którymi Administrator jest powiązany, jej kontrahentów (i/lub 

ich przedstawicieli), z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym 

w celu dokonania profilowania.  


