Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (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: Rozporządzenie) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres:
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.
2. Podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:
a) zapewnienie prawidłowości funkcjonowania spółki w świetle przepisów prawa
i postanowień umowy Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia);
b) wypłata wynagrodzenia oraz realizacja obowiązków płatnika składek i podatków
(art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia);
3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, w szczególności organom rentowym i podatkowym, a także
organom dokonujących czynności w Spółce (np. Państwowa Inspekcja Pracy,
Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnienia funkcji oraz
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z pełnieniem
funkcji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności dotyczącymi
przedawnienia roszczeń i zarządzania zasobami archiwalnymi.
5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo

do

ograniczenia

przetwarzania

danych,

na

podstawie

art.

18

Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana dane osobowe
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
ich nieprzekazanie spowoduje niemożność pełnienia funkcji w składzie organu
spółki, brak możliwości wypłaty wynagrodzenia i realizacji obowiązków podatkowo
– składkowych.
8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

nie będą podlegały profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

…………………..………….……………………………..
Administrator Danych Osobowych

Oświadczenie kandydata:
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach i
obowiązkach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Spółkę.

……………………….……………………………..
Podpis……

