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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Korespondencja
Administrator Pani/Pana
danych
Inspektor Ochrony Danych

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania

Rejestracja korespondencji
oraz udzielanie odpowiedzi

Dochodzenie roszczeń i
obrony przed roszczeniami

Odbiorcy danych

Przysługujące Pani/Panu
prawa

Podstawa prawna

Okres / czas

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polega na
wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma,
6 lat od zakończenia
dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i
roku
innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie
płatności dla dostawców
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest
5 lat od zakończenia
niezbędne do celów wynikających z prawnie
współpracy, której
uzasadnionych interesów realizowanych przez
dot. Korespondencja
administratora
· Dostawca usług pocztowych / kurierskich
· Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia tj.
Nazwa.pl / Home.pl
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji
korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe
załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.
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Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Z14/P12
Data: 10.12.2019
Wydanie 2
Strona 3/ stron 10

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)
Administrator Pani/Pana danych MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres /
czas

Przeprowadzenie procesu
rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy
art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja
odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy
dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3
miesiące

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie
danych

12
miesięcy
lub do
czasu
wycofania
zgody

Wykorzystanie aplikacji w
przyszłych procesach rekrutacji w
przypadku wyrażenia zgody (w
przypadku niewyrażenia zgody
dokumenty aplikacyjne zostaną
usunięte)
Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami
Odbiorcy danych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie
6
uzasadnionych interesów realizowanych przez
miesięcy
administratora
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Prawo żądania dostępu do danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Informacja o możliwości
wycofania zgody

Obowiązek podania danych

• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie
wynikającym z art. 22 § 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w
procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Pracownicy
Administrator Pani/Pana danych MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych
inspektor.danych@mtm-industries.eu
Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie oraz realizacja umowy o
pracę

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Wykonanie obowiązków prawnych
ciążących na pracodawcy
m.in. obsługa kadrowo-płacowa,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
BHP(szkolenia / uprawnienia),
obowiązku prawnego ciążącego na
prowadzenie akt osobowych,
administratorze
ewidencji czasu pracy, kierowanie
na badania lekarskie, …

Okres / czas

50 lat / 10 lat w
zależności od daty
zatrudnienia

50 lat / 10 lat w
zależności od daty
zatrudnienia lub
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes
Szkolenia podnoszące kwalifikacje
do czasu
administratora
zgłoszenia
skutecznego
sprzeciwu
Publikacja Pani/Pana wizerunku
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na
Do czasu
w przypadku wyrażenia na to
przetwarzanie danych
wycofania zgody
zgody

Archiwizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku
50 lat / 10 lat w
prawnego ciążącego na administratorze w zw. zależności od daty
z ustawą z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. zatrudnienia
Kodeks pracy

Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie
3 lata
uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora

Odbiorcy danych

• ZUS oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Inspektorat w Kaliszu
• Urząd Skarbowy w zależności od miejsca zamieszkania
• Medycyna pracy
• Firmy szkoleniowe
• Firmy ubezpieczeniowe
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• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości
wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Zleceniobiorcy
Administrator Pani/Pana danych

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres / czas

Zawarcie oraz realizacja umowy
cywilno-prawnej

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy

Do momentu
zakończenia umowy

Wykonanie obowiązków prawnych
ciążących na pracodawcy m.in.
zgłoszenia do ubezpieczeń
społecznych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze

10 lat od
zakończenia
współpracy

Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej
Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

Odbiorcy danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – art. 6 ust.
1 lit. c) RODO
5 lat od zakończenia
roku
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie
kalendarzowego
jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora
• ZUS
• Urząd Skarbowy
• Firmy szkoleniowe
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
• Urząd Pracy w Kaliszu
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Kontrahenci
Administrator Pani/Pana danych

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres / czas

Zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy i
wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1
lit. b) RODO

Do momentu
rozwiązania umowy

Składanie skarg, reklamacji i
wniosków

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) – polegająca na dbaniu o jakość
świadczonych usług

12 miesięcy od
czasu złożenia
skargi, reklamacji,
wniosku lub do
czasu złożenia
skutecznego
sprzeciwu

wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – art. 6 ust.
1 lit. c) RODO
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora

5 lat od zakończenia
roku

Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej
Dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami
Odbiorcy danych

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Prawo żądania dostępu do danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych

• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia
umów oraz ich realizacji.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Pracownicy reprezentujący kontrahentów
Administrator Pani/Pana danych

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Wykonywanie działań zmierzających przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w
do zawarcia umowy
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. f)
Wykonywanie działań koniecznych
RODO) – polegająca na dbaniu o jakość
do zawarcia umowy
dostaw;
przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych
interesów realizowanych przez
skarg czy wniosków dot. współpracy
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) –
polegająca na dbaniu o jakość dostaw;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie
Dochodzenie roszczeń i obrona
jest niezbędne do celów wynikających z
przed roszczeniami
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora
Odbiorcy danych

Okres / czas
Do momentu
wniesienia
skutecznego
sprzeciwu

12 miesięcy od
zgłoszenia

5 lat od zakończenia
roku

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Prawo żądania dostępu do danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Kategorie odnośnych danych

Dane zwykłe kontaktowe

Źródło danych

Dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Monitoring wizyjny
Administrator Pani/Pana danych

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania
Ochrona mienia,
bezpieczeństwo osób,
kontrola procesu produkcji
Dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami

Odbiorcy danych

Przysługujące Panu/Pani prawa

Obowiązek podania danych

Podstawa prawna:

Okres / czas
Do 14 dni

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora

5 lat od
zakończenia roku
kalendarzowego w
przypadku
wystąpienia
roszczeń
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia tj.
KOWEL Marcin Kowalczyk z siedzibą w Kaliszu, ul. Ogrodowa
31/2
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne.

Więcej informacji nt. monitoringu znajduje się w sekretariacie MTM Industries Sp. z o.o. lub pod
adresem e-mail wskazanym w niniejszej klauzuli.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Imię i nazwisko: Beata Majtas, Krzysztof Pilas, Dominika
Maliszewska, Stanisław Rozwadowski, Piotr Leśniewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Raczek

Reklamacje produktów
Administrator Pani/Pana danych

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
inspektor.danych@mtm-industries.eu

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie, rozpatrzenie, realizacja
roszczenia

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora

Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

Odbiorcy danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Okres / czas

6 lat od zakończenia
roku

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora
· Dostawca usług pocztowych / kurierskich
· Firma ubezpieczeniowa w zakresie OC produktu
· Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia tj.
Nazwa pl / Home.pl
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
rejestracji oraz realizacji roszczenia. W przypadku nie podania
danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy
roszczenie.

