KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCYUMOWY ZELCENIE/O DZIEŁO
OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W LIMANOWEJ
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”,
informujemy, że:
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej 34-600
Limanowa, ul. Starodworska 7 tel.: 18 33 76 NIP: 737 000 33 13 KRS: 0000 122 625.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
➢ listownie na adres: ul. Starodworska 7, 34-600 Limanowa,
➢ przez e-mail: ochronadanychosmlimanowa@interia.pl
➢ telefonicznie: +48 18 337 61 31
Pani/a dane będą przetwarzane:
Będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej
wykonania.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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):
1) konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej, 2) wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być:
➢ wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
➢ pracownikom naszego Spółdzielni na podstawie upoważnień,
➢ podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych - w zakresie niezbędnym do
prawidłowego udzielania świadczeń i z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych (w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne).
Okres przechowywania danych:
➢ Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji. W przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane
przez okres 1 roku. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane
w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Spółdzielnia OSM w Limanowej nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
➢ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
➢ prawo dostępu do danych osobowych,
➢ prawo żądania sprostowania danych osobowych,
➢ prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani
przepisami prawa do ich przetwarzania,
➢ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
➢ prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby spółdzielnia
przesłał dane osoby do innego administratora. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie
przesłanie jest technicznie możliwe,

➢ prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dotyczące profilowania
W trakcie przetwarzanie danych osobowych pacjentów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Przetwarzani przez naszą firmę danych osobowych znajdą Państwa na stronie internetowej:
https://osm-limanowa.pl/ w zakładce Polityka Prywatności.

