
Informacja ogólna 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru 
ochrony danych osobowych: 

1. 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 danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych); 

2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2018 poz. 1000), 

udostępniamy Państwu opracowane klauzule informujące o sposobie 
przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o. – Administratora Danych 
Osobowych z siedzibą w Trzemesznie. W razie pytań dotyczących 
ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. 
z o.o.: 

 

Krzysztof Kierczyński 

e-mail: iod@ppz-tremeszno.com.pl 

Numer tel.: + 48 784 911 949 
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 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
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danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

 

WZÓR STOSOWANYCH KLAUZUL INFORMACYJNYCH  
ORAZ ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁU 

ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO SP. Z O.O. 

 

1. Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. 

z o.o. – ogólna 

2. Klauzula informacyjna - Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

3. Klauzula informacyjna - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

4. Klauzula informacyjna - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

5. Klauzula informacyjna dla udziałowców, współudziałowców oraz pełnomocników lub 

przedstawicieli ustawowych udziałowców Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

6. Klauzula informacyjna – Plantatorzy ziemniaków, którzy zawarli z Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. umowę kontraktacji 

7. Klauzula informacyjna - rekrutacja 

8. Klauzula informacyjna - zatrudnienie 

9. Klauzula informacyjna - staż 
10. Klauzula informacyjna - praktyki 

11. Klauzula informacyjna - sprzedaż 
12. Klauzula informacyjna - przetargi 

13. Klauzula informacyjna - osoby wskazane do realizacji umowy 

14. Klauzula informacyjna - ochrona mienia 

15. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny (pierwsza warstwa) 

16. Klauzula informacyjna - reklamacje 

17. Klauzula informacyjna - windykacja 

18. Klauzula informacyjna - umowy sponsoringowe/charytatywne 

19. Klauzula informacyjna - stopka e-mail 

20. Klauzula informacyjna - korespondencja 

21. Klauzula informacyjna – pomiar temperatury 

22. Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika 

23. Zgoda na przetwarzanie prywatnych danych pracownika 

24. Zgoda na przetwarzanie do przyszłych procesów rekrutacji 
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Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  
z o.o. - ogólna 

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą  

w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 4. Na bieżąco będziemy informować Państwa  

o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. 

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony 

danych osobowych, tzw. RODO obowiązujące w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Co to jest RODO? Jest to skrót od 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dlaczego 
Przedsiębiorstwo 
Przemysłu 
Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z 
o.o. przetwarza 
moje dane 
osobowe? 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność określoną 

umową Spółki, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi 

zatrudnienia, z zakresu obsługi spraw udziałowców, prowadzić 
kontraktację surowca, a także produkcję, sprzedaż i dystrybucję, 

organizować bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na 

terenie należącym do Spółki i zarządzać jej majątkiem.  

Czy mogę mieć 
dostęp do swoich 
danych? 

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych 

osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na 

przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi. 

Kto jest 
administratorem 
moich danych 
osobowych? 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w 

Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 4.  Spółka odpowiada za ich 

przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami 

oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony 

danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych. 

Jak mogę 
skontaktować się z 
Inspektorem 
Ochrony Danych? 

Z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o, mogą Państwo 

skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej:  

Krzysztof Kierczyński 

Nr tel.: 784 911 949 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

W jakim celu 
Przedsiębiorstwo 
Przemysłu 
Ziemniaczanego 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

w celu: 

•  obsługi spraw związanych z zatrudnieniem, 
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Trzemeszno Sp. z 
o.o. przetwarza 
moje dane 
osobowe? 

 

•  obsługi spraw związanych z wykonywaniem praw 

udziałowców Spółki oraz zarządzaniem działalnością Spółki, 

•  kontraktacji surowca, realizacji dostaw surowca, produkcji, 

sprzedaży i dystrybucji, 

•  organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na 

obszarze Spółki,  

•  rejestrowania zapisu z monitoringu wizyjnego prowadzonego 

na obszarze należącym do Spółki, 

•  prowadzenia współpracy gospodarczej, 

•  wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody. 

Kto jest odbiorcą 
moich danych? 

 

 Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom 

innym niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane 

osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, 

które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa 

temat. 

Czy moje dane 
osobowe będą 
przekazywane do 
państwa trzeciego 
lub organizacji 
międzynarodowej? 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych 

poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Jak długo Państwa 
dane osobowe 
będą 
przechowywane 
przez 
Przedsiębiorstwo 
Przemysłu 
Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z 
o.o.? 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy 

oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., w tym także dochodzenia 

ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb 

marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po 

wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu 

wycofania zgody. 

Jakie uprawnienia 
mi przysługują? 

 

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. danych osobowych 

przysługuje Państwu prawo do: 

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka 

zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO), 

 3. sprostowania danych (art. 16. RODO), 

 4. usunięcia danych (art. 17 RODO), 

 5. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

 6. przenoszenia danych (art. 20 RODO) - w sytuacji przekazania nam 

danych w formie elektronicznej, na podstawie udzielonej zgody lub 

w związku z realizacją umowy, 
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 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 

RODO), 

 8. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach 

zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 

22 RODO). 

Do kogo mogę 
wnieść skargę? 

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Czy podanie 
danych 
osobowych jest 
dobrowolne czy 
obligatoryjne? 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu 

zawarcia i realizacji umowy niezbędne. W niektórych sytuacjach, 

podanie danych osobowych może być wymogiem wynikającym  

z przepisów prawa. Brak podania danych, niejednokrotnie może 

utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób 

zgodny z Państwa oczekiwaniami.  

Skąd 
Przedsiębiorstwo 
Przemysłu 
Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z 
o.o. ma moje dane 
osobowe? 

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte  

z Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  

z o.o., natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych  

w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych 

są osoby trzecie lub źródła powszechnie dostępne, w szczególności 

dane znajdujące się na stronach internetowych. Wówczas Spółka 

ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich 

danych. 

Czy moje dane 
osobowe będą 
przetwarzane w 
sposób 
zautomatyzowany? 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA  
W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka 

cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta 

wynikających z RODO, a Spółka zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych 

zasad: 

1. Klient może zgłosić wniosek do Spółki w każdej chwili. 

2. Spółka rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu: 

a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub 

liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi 

może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania 

żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu 

terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań  

w związku z żądaniem Klienta,  

b) Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od 

otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań 
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oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze 

środków ochrony prawnej przed sądem. 

 3. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta 

powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania. 

 4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie głównej Spółki lub przesłać go za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

 Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Spółkę 

żądania Klienta. 

 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu 

udzielenia odpowiedzi przez Spółkę.  

 6. W imieniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta. 

 7. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. nie pobiera 

żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli 

częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, 

Spółka może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem 

odpowiedzi. 

  

Właściwym dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie 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 (Dz. 

U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) 
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Klauzula informacyjna – Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z o.o.  

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji ustawowych i umownych praw i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli 

Spółki oraz sprawowania przez Panią/Pana funkcji członka Rady Nadzorczej, 

a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit 

b oraz c RODO oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa z dnia 9 

czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami, Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym), 

b) realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółki (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO), 

c) wykonywania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa w tym 

wynikających  

w szczególności z prawa ubezpieczeń społecznych, związanych m.in. ze zgłoszeniem 

Członka Rady Nadzorczej do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, wykonywania 

przez Spółkę obowiązków płatnika podatków dochodowych, rozliczania składek oraz 

naliczaniem  

i wypłacaniem wynagrodzenia oraz innych świadczeń (podstawa prawna przetwarzania 

danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

d) kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego Spółki, a podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes występujący po 

stronie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. w postaci 

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu 

się na obszarze Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w konieczności 

zapewnienia ochrony prawnej Spółce, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).  

f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu 

danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Administrator pozyskał dane na Pana/Pani temat w zakresie: Imiona, nazwisko, PESEL, 

adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail, 

numer telefonu, miejsce pracy oraz pozostałe dane i informacje przekazane w związku  

z przeprowadzaną procedurą wyboru Członka Rady Nadzorczej. 
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5. Pana/Pani dane osobowe (w niezbędnym zakresie) mogą być przekazywane w sposób 

publiczny na stronie internetowej Spółki, a ponadto pozostałym Członkom Rady Nadzorczej 

wykonującym obowiązki w ramach nadzoru czy osobom wykonującym zadania w ramach 

rewizji finansowej spółki, akcjonariuszom oraz podmiotom, którym Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. powierzyła do przetwarzania dane 

osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na 

rzecz Spółki usługi finansowe (księgowe), usługi prawne, operatorom pocztowym, 

kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych.  

6. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania 

przez Panią/Pana funkcji członka rady nadzorczej Spółki, a po tym czasie Pani/Pana dane 

osobowe mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej 

Spółki lub wywiązania się z obowiązków przewidzianych prawem, a także dla realizacji 

celów archiwalnych i historycznych Spółki. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje to 

pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w niektórych przypadkach, podanie danych 

może być obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów w ramach, których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan uzyskać pod adresem e-mail: iod@ppz-

trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług zarządzania (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) realizacji ustawowych i umownych praw i obowiązków wynikających z łączącego 

Panią/Pana ze Spółką stosunku korporacyjnego w zakresie zarządzania Spółką  

i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (podstawa prawna   przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Ustawa z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym), 

c) realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Spółki (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO), 

d) realizacji przez Spółkę ustawowych obowiązków płatnika składek ZUS oraz podatku 

dochodowego, dokonywania rozliczeń finansowych związanych z wypłatą 

wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających z Umowy o świadczenie usług 

zarządzania (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO), 

e) kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego Spółki, w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu się na obszarze Spółki 

(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w konieczności 

zapewnienia ochrony prawnej Spółce, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

g) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu 

danych dla celów historycznych oraz archiwalnych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imiona, 

nazwisko, PESEL, adres (zameldowania, do doręczeń/korespondencyjny), numer 

rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane i informacje 

przekazane w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko 

Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług zarządzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe (w niezbędnym zakresie) mogą zostać udostępnione publicznie 

na stronie internetowej Spółki, a ponadto przekazane: Członkom Zarządu Spółki, Członkom 
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Rady Nadzorczej Spółki, osobom wykonującym zadania w ramach rewizji finansowej 

Spółki, wspólnikom Spółki, kontrahentom i podmiotom współpracującym ze Spółką, 

podmiotom, którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów 

oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi finansowe 

(księgowe), usługi prawne, usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych 

elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, operatorom 

pocztowym oraz kurierom. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Umowy o świadczenie usług zarządzania i pełnienia przez Pana funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia 

ochrony prawnej Spółki lub wywiązania się z obowiązków przewidzianych prawem, a także 

dla realizacji celów archiwalnych i historycznych Spółki. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które go dotyczą, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  

(w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  

w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie 

powoduje skutków prawnych wstecz). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje to 

zawarcie Umowy o świadczenie usług zarządzania i pełnienie funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki, a w niektórych przypadkach, podanie danych może być obowiązkiem wynikającym 

z przepisów prawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji umowy łączącej Panią/Pana ze Spółką,  

b) realizacji ustawowych i umownych praw i obowiązków w zakresie zarządzania Spółką  

i wykonywania funkcji członka zarządu Spółki a podstawę prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO oraz Ustawa z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

c) realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Spółki, 

d) wykonywania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa w tym 

wynikających  

w szczególności z prawa ubezpieczeń społecznych, związanych m.in. ze zgłoszeniem 

Członka Zarządu do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, wykonywania przez 

Spółkę obowiązków płatnika podatków dochodowych, rozliczania składek oraz 

naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia oraz innych świadczeń, 

e) kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego Spółki, a podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes występujący po 

stronie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. w postaci 

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu 

się na obszarze Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w konieczności 

zapewnienia ochrony prawnej Spółce, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

g) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu 

danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Administrator pozyskał dane na Pana/Pani temat w zakresie: Imiona, nazwisko, PESEL, 

adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail, 

numer telefonu oraz pozostałe dane i informacje przekazane w związku  

z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu 

Spółki oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług zarządzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe (w niezbędnym zakresie) mogą być przekazywane w sposób 

publiczny na stronie internetowej Spółki, a ponadto pozostałym Członkom Zarządu oraz 

Członkom Rady Nadzorczej wykonującym obowiązki w ramach nadzoru czy osobom 

wykonującym zadania w ramach rewizji finansowej spółki, wspólnikom, kontrahentom 

Spółki oraz podmiotom, którym Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom 
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uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi finansowe (księgowe), 

usługi prawne, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki 

usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków 

komunikacji, a także systemów informatycznych. 

6. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Umowy i wykonywania przez Panią/Pana funkcji Członka Zarządu Spółki, a po tym czasie 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia 

ochrony prawnej Spółki lub wywiązania się z obowiązków przewidzianych prawem, a także 

dla realizacji celów archiwalnych i historycznych Spółki. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje to 

pełnienie funkcji Członka Zarządu, a w niektórych przypadkach, podanie danych może być 
obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów w ramach, których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna dla Wspólników oraz pełnomocników lub przedstawicieli 
ustawowych udziałowców Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 
Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 13 i 14 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 danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, 

niniejszym informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych oraz identyfikujących, są 

pozyskiwane bezpośrednio przez Panią/Pana, pełnomocników i przedstawicieli  

w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu wspólnika, posiadania 

odpowiedniej ilości udziałów, prawa głosu lub prawa reprezentowania wspólnika. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji obowiązków wobec wspólników wynikających z przepisów prawa,  

w szczególności:  

 prowadzenia księgi udziałów w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

wspólników z uwagi na ich znaczną liczbę,  

 dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze udziałów oraz prowadzenia 

postępowań z zakresu dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze udziałów,  

 wydawania odpisów i zaświadczeń,  

 uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników, dokumentowania przebiegu 

zgromadzeń,  

 wypłaty dywidendy,  

w związku z utworzeniem rejestru wspólników:  

 zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie rejestru wspólników,  

 umożliwienia złożenia dokumentów udziałów w Spółce za pisemnym pokwitowaniem 

wydanym wspólnikowi,  

 realizacji związanych z tym rejestrem obowiązków oraz w wykonywaniu zobowiązań 

pieniężnych Spółki wobec wspólników i osób uprawnionych z przysługujących im 

praw z udziałów,  

 realizacji prawa dostępu do danych zawartych w rejestrze wspólników,  

 realizacji prawa żądania wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji  

z rejestru wspólników,  

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności 

zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, utrzymania kontaktu  

z Panią/Panem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, o ile wyraziła Pani/Pan 

zgodę na taką formę komunikacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 

lit. f RODO);  
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c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu 

danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki (podstawa prawna przetwarzania 

danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

d) kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego zakładu pracy,  

a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes 

występujący po stronie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  

z o.o. w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu 

znajdującemu się na obszarze zakładu oraz przepisy Kodeksu Pracy (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym 

osobom/podmiotom:  

a) innym wspólnikom Spółki,  

b) notariuszom sporządzającym protokoły ze zgromadzeń wspólników,  

c) podmiotom dostarczającym i obsługującym system liczenia głosów na zgromadzeniach 

wspólników,  

d) organom publicznym, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie przepisów prawa,  

e) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych,  

f) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie  

i rachunkowe,  

g) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana 

statusu          

            wspólnika Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:  

a) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami 

prawa,  

b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 

wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziałów,  

c) w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora.  

7.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Panią/Pana 

dotyczą, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie,  

w związku z realizacją umowy). W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora posiada Pani/Pan prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

8.  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest 

konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 niniejszej klauzuli.  

10.Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – Plantatorzy ziemniaków, którzy zawarli z Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. umowę kontraktacji 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”), Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  
z o.o. informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. 
Przemysłowej 4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Dane Plantatora będą przetwarzane w celach:  
a. wykonywania i rozliczenia Umowy kontraktacji zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w Spółce (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
b. realizacji uprawnień Plantatora związanych z zawartą Umową kontraktacji 

(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
c. realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym  

w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i handlowych 
(podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci 
konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym  
w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

4. Dane osobowe Plantatora nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania 
oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub 
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów, w szczególności: 

a. organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do 
uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, 

b. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu 
poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także 
systemów informatycznych, 

c. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie  
i rachunkowe, 

d. podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską, 
e. banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń 

pieniężnych. 
5. Dane osobowe Plantatora będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po 

tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności 
na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu 
wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na 
Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy. 

6. Plantator posiada prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 
Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Plantatora dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Plantator posiada prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie 
danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacją umowy).  

7. Plantator posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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8. Dane osobowe Plantatora nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 
dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Podanie przez Plantatora danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 
podania może uniemożliwić zawarcie/wykonywanie Umowy kontraktacji lub realizację 
innych uprawnień związanych z Umową. 
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Klauzula informacyjna – rekrutacja 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych 

danych jest dobrowolne. 

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy 

(nazwa stanowiska pracy) i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu realizacji 

prawnie usprawiedliwionych celów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o., tj. w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych stanowią: 

- powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

- konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 

ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 

1 lit a RODO)  

- prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia 

ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem 

podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

procesu rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony 

prawnej Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń, tj. nie więcej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę 

na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą 

przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od jej udzielenia lub przez okres udzielonej 

przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte 

przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie na podstawie zgody). 
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8. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich 

podania uniemożliwia Pani/Pana udział w prowadzeniu naboru na wolne stanowisko pracy. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – zatrudnienie  

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a. Podejmowania czynności zmierzających do nawiązania umowy o pracę, a następnie, po 

zawarciu umowy - wykonywania umowy o pracę i realizacji kompleksowej obsługi 

związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.:  

− prowadzeniem procesu rekrutacji wewnętrznej i selekcji, w tym weryfikacji referencji 

oraz uprawnień, 

− naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia oraz innych świadczeń, 

− przetwarzaniem danych związanych z rozpatrywaniem roszczeń pracownika (np. 

odszkodowania pracownicze, roszczenia w zakresie ubezpieczenia, itp.), 

− przetwarzaniem danych związanych z korzystaniem z ZFŚSiM, 

− w celach związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w Pracowniczym Programie 

Emerytalnym (PPE). 

− realizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi np. oceny kompetencji, 

kwalifikacji, ścieżek karier, ustalania wymogów i potrzeb szkoleniowych,  

− realizacją obowiązków związanych z BHP (np. profilaktyczna ochrona zdrowia, 

szkolenia), 

− weryfikacji zdolności Pani/Pana do pracy, z uwagi na Pani/Pana stan zdrowia; 

− gromadzeniem dowodów w ramach postępowania dyscyplinarnego, wypadkowego, 

rozwiązania stosunku pracy lub każdego innego występującego w procesie 

zatrudnienia,  

− wyznaczaniem osoby do kontaktu na wypadek nagłej sytuacji kryzysowej, 

− wyznaczaniem jako osoby do kontaktu z kontrahentami, klientami i innymi podmiotami 

współpracującymi z Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  

z o.o., 

− powierzeniu Pani/Panu mienia należącego do Spółki, w związku z wykonywaniem 

przez Panią/Pana pracy na rzecz Spółki; 

− osiąganiem zgodności z odpowiednimi regulacjami w zakresie prawa pracy oraz 

regulaminami pracowniczymi, 

− prowadzeniem monitoringu systemów informatycznych, 

− publikowaniem zdjęć, nagrań lub oświadczeń poszczególnych osób w ramach 

przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, 

− inne racjonalne cele, do których realizacji wymagane będzie udzielenie danych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zamiar, a następnie, fakt zawarcia 

umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. d RODO) oraz 
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przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (w szczególności art. 22(1)) oraz akty 

wykonawcze do tej ustawy. 

b. wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy, w tym wynikających z prawa pracy  

i prawa ubezpieczeń społecznych, związanych m.in. ze zgłoszeniem pracownika do 

ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prowadzenia akt osobowych, wykonywania 

obowiązków płatnika podatków dochodowych, rozliczania składek, wypłaty 

wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz innych świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO); 

c. Kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego zakładu pracy,  

a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes 

występujący po stronie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  

z o.o. w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu 

znajdującemu się na obszarze zakładu oraz przepisy Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

d. w celu prowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności, przyczyn, 

skutków wypadku w drodze do pracy/przy pracy i odebrania w związku z tym od 

Pani/Pana jako świadka zdarzenia wyjaśnień, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. powierzyła do przetwarzania dane 

osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. podmiotom obsługującym 

świadczenia pracownicze np. ubezpieczenia społeczne, PPK, świadczenia medyczne, 

badania medycyny pracy, organom publicznym, sądom oraz innym podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotom 

świadczącym na rzecz Spółki usługi finansowe (księgowe), usługi prawne, operatorom 

pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu i serwisu 

poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych 

rozliczeń pieniężnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w maksymalnym 

okresie do 10 lub 50 lat od ustania zatrudnienia (w zależności od daty zatrudnienia) –  

w związku z obowiązkami nałożonymi na Administratora przez wskazane powyżej przepisy 

prawa lub w przypadku monitoringu wizyjnego – maksymalnie do 3 miesięcy od momentu 

zarejestrowania obrazu. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.   

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją 

umowy). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
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8. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny 

warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, brak ich podania 

uniemożliwia nawiązanie i kontynuowanie zatrudnienia i późniejszą obsługę spraw 

związanych z zatrudnieniem. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów w ramach, których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – staż 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia nabycia doświadczenia 

zawodowego, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Przedsiębiorstwa 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., tj.  w celu zapewnienia ochrony 

prawnej, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią. Podstawę prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych stanowią: 

a) powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

b) konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 

ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit 

a) RODO,   

d) prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia 

ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, 

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych 

i firm kurierskich. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

stażu, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej 

Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie 

dłużej niż przez okres 10 lat z uwagi na odpłatny charakter stażu. Pani/Pana dane osobowe 

mogą być również wcześniej usunięte przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 
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przetwarzanych elektronicznie, na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją 

umowy). 

7. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania 

uniemożliwia Pani/Pana przyjęcie na staż. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – praktyki 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia nabycia doświadczenia 

zawodowego, organizacji i przeprowadzenia praktyki, a także w celu realizacji prawnie 

usprawiedliwionych celów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. 

z o.o., tj. w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: 

a) powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności 

ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy, 

b) konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 

ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit 

a) RODO,   

d) prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia 

ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych 

i firm kurierskich. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

praktyki, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej 

Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie 

więcej niż przez 3 lata od zakończenia praktyki (nieodpłatnej) lub przez okres 10 lat  

w przypadku, kiedy praktyka miała odpłatny charakter. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
również wcześniej usunięte przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 
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przetwarzanych elektronicznie, na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją 

umowy). 

7. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania 

uniemożliwia Pani/Pana przyjęcie na praktykę. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – sprzedaż 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a) sprzedaży produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

b) ewentualnej obsługi reklamacji w związku z zakupem naszych towarów (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),  

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.  

o podatku dochodowym od osób prawnych). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz 

podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów,  

w szczególności: 

a) organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania 

danych na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych, 

c) podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie  

i rachunkowe, 

d) podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską, 

e) banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy 

gospodarczej oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 5 lat od rozliczenia sprzedaży 

towaru w danym roku kalendarzowym lub do czasu rozpatrzenia reklamacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o.  dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędny do 

realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.  
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Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – przetargi 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją procesu zakupu usług, 

towarów oraz materiałów w toku procesu inwestycyjnego i/lub remontowego  

w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., a podstawę 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych 

i firm kurierskich. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia 

realizacji usługi, dostawy towarów lub materiałów w toku procesu inwestycyjnego i/lub 

remontowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. lub do 

momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych 

przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacja umowy).  

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania 

uniemożliwia wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – osoby wskazane do realizacji umowy 

Na podstawie art. 13 i 14 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 danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a nam swoich danych bezpośrednio, zostały one nam 

udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji 

przez podmiot w imieniu, którego Pani/Pan działa. 

4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia  

i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych 

i firm kurierskich. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po tym 

czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas 

przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się  

z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie 

który z powyższych okresów jest dłuższy. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 

ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się 

przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie 

Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – ochrona mienia 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia 

dozoru wizyjnego zakładu pracy, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest 

uzasadniony interes występujący po stronie Spółki w postaci: konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu się na obszarze zakładu oraz 

przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; wobec czego 

warunkiem wpuszczenia Pani/Pana na teren Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o.  jest potwierdzenie Pani/Pana tożsamości poprzez okazanie 

pracownikowi ochrony ważnego dokumentu tożsamości.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom, które na podstawie 

przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres retencji danych właściwy dla 

systemu monitoringu wizyjnego oraz przez rok od zakończenia prowadzenia księgi wejść 
oraz wjazdów na teren Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.  

z o.o.; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji 

powyższych żądań prosimy o kontakt z naszą firmą przez pocztę elektroniczną na 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

7. Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

8. Rejestracja Pani/Pana danych identyfikacyjnych oraz utrwalenie wizerunku jest warunkiem 

koniecznym wstępu na teren Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. Brak ich podania stanowi przeszkodę w wejściu na teren Spółki. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 
roku  
o ochronie osób i mienia:  
1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: ustalania 

uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania 

osób  

w celu ustalenia ich tożsamości. 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

2. Pracownik ochrony może wezwać osoby do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku 

stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu 

albo stwierdzenia zakłócania porządku. 

 

Ze względu na powyższe informujemy, że informacje zawarte na dokumencie tożsamości są 

konieczne do zweryfikowania Pani/Pana uprawnień do wejścia na teren Przedsiębiorstwa 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. Brak okazania dokumentu tożsamości 

może spowodować, że nie zostanie Pani/Pan wpuszczona/y na teren obiektów Spółki. 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (pierwsza warstwa) 

OBIEKT/OBSZAR 

MONITOROWANY 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Monitoring prowadzony jest w celu ochrony mienia, produktów oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa fizycznego pracowników i osób przebywających na terenie należącym do 

Spółki. Każdy, kogo wizerunek został zarejestrowany, ma prawo żądać od nas dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych.  

4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie 

głównej Spółki lub na jej stronie internetowej, pod adresem: … 

 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – reklamacje 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rozpatrywaniem 

zgłoszenia reklamacyjnego, jak również w celu zapewnienia ochrony prawnej 

Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami.  

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia 

Pani/Pana reklamacji.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f 

RODO).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 5 lat od momentu 

rozpatrzenia reklamacji.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów 

pocztowych, firm kurierskich oraz rzeczoznawców. 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 



Załącznik numer 3 

do wydania 3 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.:  
Wzór stosowanych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie 

danych  
 

Do użytku wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. – podlega nadzorowi 

Klauzula informacyjna – windykacja 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane  

z przeprowadzeniem procesu windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianej 

jako nasz prawnie uzasadniony interes. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu zaspokojenia roszczeń 

lub ich przedawnienia. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych 

i firm kurierskich. 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – umowy sponsoringowe/charytatywne 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, 

rozumianej jako przesłanie do nas prośby o wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również 
w sytuacji udzielenia wsparcia – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w odpowiednim przypadku w związku z zawartą umową 

sponsoringową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie niektórych danych może 

być podyktowane wymaganiami prawnymi ciążącymi na nas, w związku z Ustawą z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również ma na celu 

zapewnienie ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku udzielenia zgody, w innych 

wpadkach niezbędne do zawarcia umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

zgody lub w przypadku pozostałych danych osobowych do 5 lat od rozliczenia wsparcia  

w danym roku podatkowym lub do czasu przedawnienia roszczeń, zależnie od tego które 

ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych,  

w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych 

i firm kurierskich. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych; 

f) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez nas elektronicznie na 

podstawie udzielonej zgody lub realizacji zawartej umowy; 
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g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – stopka e-mail 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną 

korespondencją elektroniczną jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. 

Dane osobowe zawarte w korespondencji mailowej są przetwarzane w celu umożliwienia 

kontaktu e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania 

ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami. Przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych znajduje się na pod adresem: http://www.ppz.pl/images/rodo/rodotekst.pdf 
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Klauzula informacyjna – korespondencja 

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej 

4., zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu  

e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń 

z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak również w celu 

zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozumianych jako prawnie 

uzasadniony interes Spółki. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu udzielenia odpowiedzi 

lub upływu ewentualnych roszczeń. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi 

hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,  

a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usługi prawne, audytorskie i rachunkowe. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia 

Pani/Panu odpowiedzi. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

a) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby 

dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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Klauzula informacyjna – pomiar temperatury  

 

Lp. 

Zakres informacji wynikający z realizacji art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.2016.119.1) 

1. Dane dotyczące 

administratora. 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie  

2. Dane kontaktowe Inspektora 

ochrony danych. 

1. Listownie: Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą 

w Trzemesznie, ul. Przemysłowa 4, 62-240 

Trzemeszno 

2. e-mail: iod@ppz-trzemeszno.com.pl 

3. Cele przetwarzania danych 

osobowych oraz podstawa 

prawna przetwarzania. 

Cel: uniemożliwienie wejścia do obiektów Przedsiębiorstwa 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 

osobom, których temperatura ciała wynosi powyżej 38 °C 

w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 

COVID-19 i tym samym zapewnienie bezpiecznych 

i higienicznych warunków przebywania w budynku, w tym 

wykonywania obowiązków służbowych. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: 

1) wynika z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. d1 i art.9 ust. 

2 lit. i2, oraz z treści motywu 46 RODO3, 

2) wynika z Zarządzenia Nr __ Prezesa Zarządu PPZ 

Trzemeszno Sp. z o.o. z dnia ___ r. w sprawie przyjęcia 

do stosowania w PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. zaleceń  

i wytycznych oraz procedur postępowania 

zapewniających realizację działań osłonowych 

zapobiegających rozprzestrzenianiu COVID-19, 

3) wynika z art. 207 Kodeksu Pracy4. 

                                                           
1 Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej 

2 Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa 

państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 

3 (46) Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy 

ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym 

interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub  

w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka. 

4 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237 § 2. 

§ 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki  

i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować 

wykonanie tych poleceń; 

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia 

i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki 

społeczne, oraz wpływ czynników środowiska pracy; 

5) uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań 

profilaktycznych; 

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; 

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
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4. Informacje o odbiorcach 

danych osobowych lub o 

kategoriach odbiorców. 

Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa 

5. Informacje o zamiarze 

przekazania danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz 

stwierdzeniu lub braku 

stwierdzenia przez Komisję 
odpowiedniego stopnia 

ochrony lub w przypadku 

przekazania, o którym mowa 

w art. 46, art. 47 lub art. 49 

ust. 1 akapit drugi RODO, 

wzmiankę o odpowiednich lub 

właściwych 

zabezpieczeniach oraz o 

możliwościach uzyskania 

kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych. 

Administrator danych osobowych nie przekazuje 

zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Okres, przez który dane 

osobowe będą 

przechowywane, lub kryteria 

ustalania tego okresu. 

Wynik pomiaru temperatury ciała nie jest rejestrowany 

przez osobę dokonującą pomiaru lub urządzenie 

elektroniczne z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonany 

pomiar temperatury ciała uniemożliwił danej osobie wejście 

na teren Spółki. Fakt odmowy wejścia na teren Spółki z ww. 

powodu może zostać odnotowany w dokumentacji Spółki. 

Każdorazowo zgromadzone dane będą przechowywane 

przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa tj. 

przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym 

rzeczowym wykazie akt oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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7. Informacje o prawie do 

żądania od Administratora 

dostępu do danych 

osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, 

ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia 

danych. 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. zapewnia realizację następujących uprawnień: 

1) prawo dostępu do swoich danych, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

osobowych, 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych wyłącznie w przypadku, 

gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Prawo do usunięcia danych osobowych może zostać 
jednak ograniczone, jeżeli ich przetwarzanie okaże się 

niezbędne: 

- do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora 

danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, 

- z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie 

zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) 

oraz art. 9 ust. 3 RODO, 

- do celów archiwalnych, 

- do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) czy 

przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem 

przetwarzania. 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie przepisu 

prawa. 

9. Informacje o prawie 

wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – 

w sprawie naruszenia przepisów RODO.  

10. Informacje dotyczące podania 

danych osobowych – czy jest 

wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem 

zawarcia umowy oraz czy 

osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania 

danych. 

Przepisy prawa i Zarządzenie Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. wskazane w punkcie 3 klauzuli, uzasadniają 

poddanie się pomiarowi temperatury. Podobnie ww. 

przepisy i Zarządzenie stanowią podstawę do podjęcia 

określonych czynności w sytuacji odmowy poddania się 

pomiarowi temperatury. 
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11. Informacje o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym 

o profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz- 

przynajmniej w tych 

przypadkach – istotne 

informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o 

znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego 

przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą. 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno 

Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

na potrzeby związane z zatrudnieniem i prezentowaniem go przez pracodawcę w wewnętrznych 

oraz zewnętrznych materiałach informacyjnych oraz reklamowych, przez Administratora Danych 

Osobowych, którym jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.  

z siedzibą w Trzemesznie, ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno.  

Zrzekam się również wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych),  

z wyjątkiem wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę, zawartą z Administratorem danych 

osobowych z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby wskazane powyżej. 

Przekazanie wizerunku oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne a brak wyrażenia zgody, nie będzie 

w żaden negatywny sposób oddziaływać na relacje z Administratorem.  

  

 

………………………………………………………………….. 

data i podpis Pracownika 
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Zgoda na przetwarzanie prywatnych danych pracownika 

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy mną a pracodawcą, tj. Przedsiębiorstwem 

Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie, ul. 

Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno, proszę o kontakt ze mną poprzez wskazane przeze mnie 

kanały, tj.: …………………………………………………… (prosimy o podanie danych, poprzez 

które możemy się z Panią/Panem kontaktować w celach służbowych). 

Wskazując powyższe kanały kontaktu, tym samym wyrażam dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie, ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno,  

w celu wskazanym powyżej. Jestem świadoma/y, że moja zgoda może być odwołana w 

każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem powyższych danych. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………….….. 

(czytelny podpis pracownika) 
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Zgoda na przetwarzanie do przyszłych procesów rekrutacji 

Zgadzam się na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie, ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno 

danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 

rekrutacji w zakresie informacji, które zamieściłem/zamieściłam w dokumentach 

aplikacyjnych, a wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy i aktach wykonawczych.  

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na 

zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie 

zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

Data oraz podpis osoby składającej oświadczenie 

 

………………………………………………………….................. 

 

 

 


