……………………….. , ………………………….
miasto

data

Oświadczenie o dobrowolnym i świadomym wyrażeniu zgody na przekazanie danych
osobowych w celu ich przetwarzania w związku z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) Dz.Urz.UE L119/1

Ja, ...............................................................................................

Imię i nazwisko

.....................................................................................................................................

Adres zamieszkania

.....................................................................................................................................

PESEL

.....................................................................................................................................

NIP

dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przekazanie spółce Ediko Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 01-106 przy ul. Nakielskiej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000079405 (dalej „Spółka”) danych osobowych, jak następuje:
•

______________________________________

•

______________________________________

•

______________________________________

•

______________________________________

które będą przetwarzane przez Spółkę (administratora danych) w celu1
! realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu w zakresie .................................................
! wypełniania obowiązków pracodawcy art. 221 Kodeksu pracy;
! naliczenie /wypłata wynagrodzenia;
! obliczanie wysokości podatku;
! wykonywanie umowy;
Spółka niniejszym informuje, że w związku z umową outsourcingową na obsługę kadrową,
prawną i IT ze spółką MCX Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z
siedzibą w Warszawie 02-683 przy ul. Gotarda 9, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

1

Wskazano konkretny cel

Dokument stworzony wyłącznie dla potrzeb firmy Ediko Sp. z o.o
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SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000259115, podmiot ten będzie współadministratorem
danych osobowych:
................................................................................................................................................................................

wyszczególnić dane

i będzie je przetwarzać w celu
................................................................................................................................................................................

wskazać cel

Spółka niniejszym informuje, że:
1. ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
2. przysługuje Pani(Panu) także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub
żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i
udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu
możliwość ich poprawiania, sprostowania,
3. przysługuje Pani(Panu) także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub
żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i
udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia
roszczeń, jakie osobie, której dane dotyczą mogą przysługiwać wobec Spółki jako
administratora.; wymagany przepisami prawa okres archiwizowania danych
4. udzielona przez Panią (Pana) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być
cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (jednakże w przypadku
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę i/lub administratora
uniemożliwi to wykonywanie umowy o pracę / uniemożliwi to wykonanie umowy
zawartej z Panią/Panem)*
5. Pani/Pana dane będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu i/lub profilowaniu*
Wobec tego wyrażam/nie wyrażam zgody * na automatyczne przetwarzanie i/lub
profilowanie (jednakże w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Spółkę i/lub administratora uniemożliwi to wykonywanie umowy o
pracę / uniemożliwi to wykonanie umowy zawartej z Panią/Panem …*
6. przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych wskazanych powyżej będzie
dokonywane przy zastosowaniu zabezpieczeń w tym z uwzględnieniem
bezpieczeństwa systemów informatycznych.

...............................................................................................
(imię i nazwisko oraz czytelny podpis wyrażającego zgodę
rodzica/ opiekuna prawnego dziecka )

*) niepotrzebne skreślić
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