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INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI 
PRACOWNIKÓW/ŚWIADCZENIODAWCÓW  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję Państwu 

informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest LABPLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Adres 

siedziby ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, wpisana do KRS za numerem 0000405168, NIP 

8943036926, Regon 021784650..  

2. Kontakt do Administratora: e-mail: rodo@labplus.pl.  

3. Kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest listownie na adres: ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki 

Wrocławskie lub e-mailowo, który preferujemy do kontaktu z Państwem.  

4. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub 

wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do 

ich przenoszenia czy usunięcia. Podjęcie na Państwa wniosek tych czynności nie wyłącza zgodności z prawem 

wcześniej dokonanego przetworzenia, przed żądaniem usunięcia, zmiany danych lub cofnięcia zgody.  

5. Zawsze mogą Państwo: wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, 

że Administrator nie przestrzega należycie ochrony danych osobowych czy w inny sposób nieprawidłowo je 

przetwarza. Procedura zgłoszenia zastrzeżeń do Administratora i do UODO znajduje się Polityce ochrony 

danych osobowych dostępnej w biurze i na stronie www.labplus.pl/rodo.  

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym i na 

dokumentach załączonych do umowy zawartej z Administratorem, pozyskanych bezpośrednio od Państwa 

w celu prawidłowej realizacji umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub współpracę i wykonania usług na 

rzecz Administratora, w tym realizację celów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, dochodzenia 

roszczeń, jeśli takie się pojawią oraz niezależnie od powyższego w postępowaniach ofertowych, przetargach, 

jeżeli dane pracowników są wymagane w ofercie. Administrator może także wykorzystywać Państwa dane na 

materiałach marketingowych w ramach realizacji interesu gospodarczego Administratora, a w związku  

z rodzajem świadczonej pracy przez Państwa na rzecz Spółki np. poprzez podanie danych kontaktowych lub 

wskazanie osoby odpowiedzialnej za projekt. Po rozwiązaniu łączącej nas umowy głównej, oraz w zakresie,  

w którym Państwa dane osobowe nie są konieczne ale Administrator prosi o ich podanie, zawsze pobieramy 

zgodę na ich przetwarzanie. Dotyczy to w szczególności wykorzystania Państwa danych osobowych w ramach 

konkursów i ofert, po zakończeniu naszej współpracy i mając na uwadze możliwość zawarcia kolejnej umowy. 

7. Przez realizację umowę rozumie się także działania podejmowane przed jej zawarciem, jeżeli są niezbędne do 

podjęcia np. skierowanie na badania lekarskie pracownika przed rozpoczęciem pracy.   

8. Podanie danych, które wymienia kodeks pracy w art. 22-22(1) oraz ustawy szczególne np. ustawa  

o powszechnym obowiązku obrony, jest niezbędne do zawarcia umowy. Administrator żądając tych danych 

przedstawił w Kwestionariuszu osobowym podstawę prawną ich przetwarzania. Jeżeli podają Państwo także 

inne dane, dobrowolnie lub na wniosek Administratora, który zawsze określa, które dane nie są konieczne,  

te dane mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która może być wyrażona także 

dorozumianie przez ich podanie w dokumentach kierowanych do Administratora. Brak zgody i niepodanie 

danych niekoniecznych np. adresu e-mailowego, nie wpływa na realizację umowy i nie może stanowić 

podstawy do jej nie zawarcia. Zgoda na przetwarzanie danych niekoniecznych zawsze może być cofnięta, co 

nie wpływa na ważność czynności dokonanych już dokonanych.  

9. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed zawarciem umowy np. skierowanie na badania lekarskie;  

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na 

Administratorze np. obowiązki podatkowe, ZUSowskie, archiwizacyjne;  

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora np. wykorzystanie danych w przetargach z podaniem 

personaliów osób wykonujących dane zlecenia;  

d) art. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. 

postepowań sądowych, skargowych, dyscyplinarnych;  

e) art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO: przetwarzanie danych szczególnych kategorii wynika z przepisów medycyny pracy, 

zabezpieczenia społecznego np. w zakresie uzyskania orzeczeń lekarskich pracownika.  
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10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą m.in.: 
a) podmioty, które zajmują się obsługą kadrową, administracyjną, techniczną biura,  
b) kontrahenci, jeżeli jest to konieczne do realizacji umów handlowych,  
c) w przypadku udziału w postępowaniach ofertowych, odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące 

procedurę ofertową,  
d) przypadku działalności marketingowej, promocyjnej, tworzenia newsletterów odbiorcami mogą być podmioty 

zajmujące się obsługą marketingową, tworzeniem i rozsyłaniem newsletterów, materiałów promocyjnych. 
Katalog procesorów, czyli podmiotów, które działają na Państwa danych na zlecenie Administratora lub, które te dane 
pozyskują w zakresie realizacji zleceń, jest otwarty. Administrator na bieżąco aktualizuje listę tych podmiotów  
i udostępnia dane osobowe Państwa, wyłącznie gdy jest to konieczne. Prowadzi także okresowy audyt procesorów.  
11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, czyli krajów, które przez UE nie są uważane 

za gwarantujące ochronę danych osobowych na poziomie unijnym, w związku z zawarciem przez 

Administratora umów z dostawcami usług zewnętrznych np. usług dla biznesu od google, administratorem 

serwera, którzy dopuszczają możliwość transgranicznego przesyłu danych, w tym poza obszar EU i EOG.  

W takiej sytuacji Administrator zawsze weryfikuje zawarcie przez dostawcę usług umów o standardowych 

klauzulach umownych z podmiotem znajdujących się w tym kraju trzecim, gdzie Państwa dane osobowe będą 

się znajdować, zgodnych ze wzorem Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul 

umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich 

na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593) 

(2010/87/UE). Na stronie internetowej Administratora www.labplus.pl/rodo, zamieszczono informację o 

prawach osób, których dotyczy przekazanie danych do państw trzecich, a także krajów spoza EU i EOG 

gwarantujących standard ochrony danych osobowych oraz zawarto informację o standardowych klauzulach 

umownych zawartych przez dostawców usług, w dokumencie Polityka prywatności Labplus Sp. z o.o.  

12.  Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, przez dalszy czas po 

zakończeniu umowy a wynikający z ustaw szczególnych (dotyczących archiwizacji dokumentów kadrowych, 

ubezpieczeniowych, projektowych) oraz wynikający z okresu przedawnienia roszczeń zarówno Administratora 

jak i Państwa.  

13. Państwa dane nie są profilowane.  

 *Otrzymałem(am) dnia ___________________, czytelny podpis: __________________ 
*Brak potwierdzenia otrzymania klauzuli informacyjnej nie oznacza nie wykonania przez Administratora obowiązków ustawowych. 
Wystarczającym jest wykazanie, że osobie, której dane się pozyskuje przekazano te informacje lub udostępniono możliwość zapoznania 
się z  informacją o administrowaniu.  

Zgody dobrowolne  
Szanowni Państwo, poniżej zamieściliśmy zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ich udzielenie jest dobrowolne 
i nie wpływa na realizację umowy głównej. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i zaznaczenie odpowiedzi, brak 
odpowiedzi rozumie się jako nieudzielenie zgody. Uwaga: jeżeli chcesz żebyśmy z Tobą współpracowali w 
przyszłości, przy nowych projektach, to wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych 
zapytaniach ofertowych, po wygaśnięciu łączącej nad umowy, pozwoli na zaangażowanie Ciebie w kolejne 
zlecenie naszej Spółki.  

- formularz interaktywny, wystarczy „kliknąć”. Pozostawienie pustego pola” ”OZNACZA niewyrażenie zgody w tej części. 

I) Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie: zapisu cyfrowego,  video,  fotografii,  

obrazu,  inne: __________; podczas: sesji zdjęciowej z dnia 21-10-2022;  w trakcie sesji zdjęciowych  nagrań 

realizowanych przez Administrator:  w trakcie wykonywania obowiązków umownych,  szkoleń służbowych,  imprez 

branżowych,  inne: __________; do: 

a)  promocji i reklamy usług własnych Administratora w każdej formie, w szczególności jako newsletter,  

filmy promocyjne, fotorelacje, reklamy internetowe,  artykuły sponsorowane, wywiady w każdej 

formie przekazu medialnego,  inne: ____________;  publikacji na portalach społecznościowych 

Administratora typu Facebook, Instagram, Tik Tok;  publikacji nagrań na kanałach firmowych w mediach 
internetowych typu YouTube;  

b)  wykorzystania w ofertach Administratora w przetargach, zapytaniach ofertowych, rozliczeniach, 

sprawozdaniach;  

c)  stworzenia awatara na skrzynce służbowej poczty e-mail do komunikacji poza organizacją; 

d)  opublikowania na stronach Internetowych Administratora; 
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e)  stworzenia awatara w komunikacji innej niż poczta e-mailowa np. w aplikacji Lab Test Checker, 

wykorzystywanej do kontaktu z podmiotami współpracującymi i ich klientami;  

f) opublikowania na portalach reklamowych typu LinkedIn 

i wyrażam zgodę na: 

g)  rozpowszechnianie mojego wizerunku czyli wykorzystanie na materiałach reklamowych i promocyjnych 

kierowanych do nieograniczonego kręgu odbiorców;  

h)  rozpowszechnianie wizerunku wyłącznie do celu wskazanego pod literą b, c, d, e.  

 

______________________, dnia ___________________ czytelny podpis: _________________________________ 

II) Zgoda na wykorzystanie danych do postępowań ofertowych i reklamowych.   

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora moich danych osobowych 

imię, nazwisko, uprawnienia zawodowe (ukończone szkoły, kwalifikacje zawodowe), dane kontaktowe 

1) do celów związanych z postępowaniami ofertowymi Labplus Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, gdzie dane te będą wykorzystane w ofercie.       TAK  NIE
   

2) do celach związanych z postępowaniami ofertowymi Labplus Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, gdzie będę zgłoszony jako potencjalny wykonawca lub osoba zaangażowana w projekt, także po 

wygaśnięciu umowy nas teraz łączącej, do odwołania.     TAK NIE 
 

__________________________________________________________ 
miejscowość, data, czytelny podpis 


