Klauzula informacyjna:

1.

Tożsamość Administratora Danych: Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem 39-432
Gorzyce, ul. Odlewników 52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377393, REGON:
000036908, NIP: 867 000 30 39
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Imię i nazwisko: Daniel Panek. Adres email:
gorzyce.iod@tenneco.com lub daniel.panek@tenneco.com
3. Dane osobowe, tj. dane o tożsamości oraz dane kontaktowe są pozyskiwane tylko przez podanie przez
Ciebie tych informacji za pośrednictwem niniejszego formularza. Podając swoje dane zgadzasz się na
ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda
(art. 6
ust.
1
lit.
a)
RODO)
udzielona
w ramach wyraźnego działania potwierdzającego (tj. przez przekazanie danych za pośrednictwem
niniejszego formularza).
4. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami osobiście lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej wysyłając wiadomość w tej sprawie na adres:
gorzyce.hr@tenneco.com
lub
gorzyce.iod@tenneco.com.
5. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest usprawnienie komunikacji wewnątrz zakładu
pracy w sprawach kadrowych, płacowych, szkoleniowych oraz służbowych i organizacyjnych ze
skutkiem dla wszystkich pracowników, którzy dobrowolnie zezwolą na wykorzystywanie ich danych
kontaktowych do nawiązywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości SMS lub e-mail.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Pracodawca powierzył zadanie zdalnej
obsługi i utrzymania systemu powiadomień SMS, systemu poczty elektronicznej oraz podmiotom
zapewniającym obsługę techniczną tych systemów.
7. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane firmom w ramach naszej Grupy kapitałowej lub innym
usługodawcom z krajów spoza UE, w celu umożliwienia wykorzystania środków porozumiewania się na
odległość: połączenia telefoniczne, wiadomości SMS oraz poczta elektroniczna. Posiadamy środki
bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie, że Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone
(w tym zakresie znajdują zastosowanie standardowe klauzule umowne zawarte przez Spółki wchodzące
w skład Grupy Kapitałowej Tenneco). Posiadasz możliwość uzyskania kopii danych jak lub uzyskania
informacji o miejscu udostępnienia danych.
8. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania udzielonej zgody lub ustania stosunku
pracy.
9. Pracownikom przysługują następujące uprawnienia, wynikające z faktu przetwarzania ich danych
osobowych przez Administratora: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw.
prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych – ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie treści danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do poprawnego działania systemu
powiadomień telefonicznych, SMS oraz e-mail. Brak podania danych osobowych i kontaktowych lub
podanie nieprawidłowych danych, uniemożliwi prawidłowe nawiązywanie połączeń, wysyłanie
komunikatów SMS oraz wiadomości e-mail. Brak podania danych osobowych i kontaktowych nie
powoduje negatywnych skutków dla Pracownika.
11. Dane osobowe Pracowników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

