INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ PRACOWNIKA MM KWIDZYN SP. Z O.O. DO KONTAKTU W RAZIE
WYPADKU LUB INNEJ SYTUACJI STANOWIĄCEJ ZAGROŻENIE
Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 danyc h oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MM Kwidzyn sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul.
Lotnicza 1.
2. Dane kontaktowe Administratora to ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, nr telefonu +48 55 610 7248.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się również poprzez
skrzynkę e-mail: privacy@mm.group
3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię, nazwisko i numer telefonu będą wykorzystywane w przypadku
zaistnienia wypadku przy pracy lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla pracownika MM
Kwidzyn sp. z o.o., który wskazał Panią/Pana do kontaktu. W tej sytuacji podstawa prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Zakres przetwarzanych przez MM Kwidzyn sp. z o.o. obejmuje następujące kategorie danych
osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i instytucjom
upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 3 przez
okres trwania umowy o pracę z MM Kwidzyn sp. z o.o., także przez okres w jakim zobowiązani
jesteśmy przetwarzać dane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, jak również
przez okres niezbędny do przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych. Okres
przetwarzania danych może zos tać przedłużony w przypadku ustalania lub dochodzenia przez
Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony
przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do
zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do;
 Żądania dostępu do danych osobowych;
 Sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich
przechowywania,
 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

