
Klauzula informacyjna rekrutacja

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana dane osobowe określone art.22 (1) Kodeksu Pracy  przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła/ł Pani/Pan dokumenty na
podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
917), art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO w celu przetwarzania
danych  kontaktowych  i  przyszłych  rekrutacji  na  podstawie  zgody  na  przetwarzanie  
w określonym celu.

4)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  FPUH  Zawmet,  Wojciech  Zawlik 
w zakresie potrzebnym do rekrutacji.  

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub
do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody 
i nie dłużej niż 6 m-cy w celu przyszłych rekrutacji.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  ale  nie podanie danych
określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.   

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Gorlice, 24-05-2018



Klauzula informacyjna dla pracowników

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celach  związanych  ze stosunkiem pracy.  
na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 917), art. 6 ust 1b RODO i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt. a RODO.

4)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  FPUH  Zawmet,  Wojciech  Zawlik.
Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r
– Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

 

Gorlice, 24-05-2018



Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilno-
prawnych

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  FPUH  Zawmet,  Wojciech  Zawlik.
Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez umowę cywilno prawną jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

 

Gorlice, 24-05-2018



Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  ochrony  obiektu  i  mienia  oraz
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie: FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik
posiadający  do  tego  upoważnienia oraz  instytucje  państwowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Gorlice, 24-05-2018



Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr korespondencji

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  w  którym  zostały  podane  i  w  celu
prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w zakresie swoich obowiązków
służbowych  na  podstawie  upoważnienia.  Odbiorcami  mogą  być  instytucje  państwowe
upoważnione z mocy prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej, a także podmiotom trzecim. 

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu w którym
zostały podane.

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Gorlice, 24-05-2018



Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów, wolontariuszy

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  umowy  /  porozumienia
dotyczącego odbycia praktyk, stażów lub wolontariatu. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w zakresie swoich obowiązków
służbowych  na  podstawie  upoważnienia.  Odbiorcami  mogą  być  instytucje  państwowe
upoważnione z mocy prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy / porozumienia jest obowiązkowe,
natomiast w pozostałych zakresie dobrowolne.

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Gorlice, 24-05-2018



 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i dostawców / nabywców
towarów i usług

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w zakresie swoich obowiązków
służbowych  na  podstawie  upoważnienia.  Odbiorcami  mogą  być  instytucje  państwowe
upoważnione z mocy prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej, a także podmiotom trzecim. 

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9)  Podanie  danych  osobowych  w  celu  realizacji  umów  jest  obowiązkowe,  natomiast  
w pozostałych zakresie dobrowolne.

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

 

Gorlice, 24-05-2018



Klauzula informacyjna dla oferentów

FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 również „RODO”), informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH Zawmet, Wojciech Zawlik. 

2)Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  e-mail:
biuro@zawmet.com, adres 38-305 Lipinki, Wójtowa 142.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań
przed zawarciem ewentualnej umowy. 

4)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  FPUH  Zawmet,  Wojciech  Zawlik.
Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej, a także podmiotom trzecim. 

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez okres
określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia oferty.

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  
w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  
w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i  nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Gorlice, 24-05-2018


