Leszno, dn. 01.01.2019r
Ochrona Danych Osobowych
Klauzule informacyjne
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Obowiązek informacyjny dla pracownika
(art.13 RODO)
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 19b, 64-100
Leszno, (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt mailowy
iod@lespin.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o pracę, w tym wykonania
obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminem Pracy
obowiązującym w Lespin Sp. z o.o., zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i
różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub
klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń
związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1.
lit.c) RODO w oparciu o art. 22¹ § 1. Kodeksu Pracy, wobec czego ich podanie jest
obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy o pracę;
b. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1.
lit.c), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia uzyskania
statusu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
c. wypełnienie niezbędnych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1. lit.f). RODO w oparciu o art.
222 i 223. Kodeksu Pracy
d. dobrowolnej zgody – zgodnie z art. 6 ust.1. lit.a). RODO, o ile jest udzielona na warunkach
wskazanych w art. 22¹ § 2 Kodeksu pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego
traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę
zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez
Administratora.
e. ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem
(podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:
a. Podmiotom, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mają prawo
do udostępnia Pana/Pani danych osobowych.
b. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne i doradcze,
c. Podmiotom przetwarzającym zgodnie z art.28 RODO powierzonym przez Administratora
dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom
świadczącym Administratorowi, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, agencyjne,
szkoleniowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami
prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych
osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji stosunku pracy, po
czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany w
poprzednim zadaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania
dokumentacji pracowniczej przez określony w nich czas.
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Pan/Pani prawo żądania:
dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres iod@lespin.pl
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów
(art.14 RODO)
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 19 b, 64100 Leszno, (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- kontakt mailowy
iod@lespin.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art.
6 ust. 1 lit. b),c),f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź
umowy.
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym
Administratorowi, transportowe, serwisowe, agencyjne, itd. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców
usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa
Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – w granicach art. 21 RODO,
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych, na e-mail iod@lespin.pl
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO
informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 19b, 64-100
Leszno, (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt mailowy
iod@lespin.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych
Administrator Danych przetwarza dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia,
kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Administratora Danych na szkodę,
Podstawa przetwarzania:
a. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
b. art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 .917).
Odbiorcy danych:
a. Administrator Danych w celu realizacji celu przetwarzania określonego w ust. nr. 3 niniejszej
klauzuli informacyjnej
b. organy upoważnione na podstawie przepisów prawa, które wystąpią z wnioskiem do
Administratora Danych o
udostępnienie nagrania obrazu
stanowiącego dowód w
prowadzonym postępowaniu.
Obszar prowadzenia monitoringu wizyjnego: Administrator Danych wprowadził szczególny nadzór na
terenie zakładu pracy oraz terenem wokół zakładu pracy.
Okres przechowywania danych:
a. nagrania obrazu Administrator Danych przetwarza przez okres nieprzekraczający 3 (trzy)
miesiące od dnia nagrania. Usuwanie obrazu następuje poprzez nadpisywanie obrazu na
rejestratorach danych
b. b. czasookres przetwarzania może ulec przedłużeniu w wypadku, kiedy nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub
Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.
Termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.
c. po upływie okresu określonego w ust. 7 lit b) niniejszej klauzuli informacyjnej, nagrania
obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.
Dobrowolność/obowiązek podania danych: Administrator Danych oznaczył pomieszczenia i teren
monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków. Przebywanie na terenie
i wokół terenu Lespin Sp. z o.o. równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (wizerunku) w celu wskazanym w ust. 3. niniejszej klauzuli informacyjnej.
Twoje uprawnienia:
1. pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator
Danych nie jest w stanie zidentyfikować osoby spoza Lespin Sp. z o.o., co oznacza, iż na mocy
art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, ponadto w związku z
cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie mają art. 15, art. 16 art. 17 art. 18
art. 19 art. 20 RODO.
2. pracownicy Lespin Sp. z o.o.. których wizerunek jest znany Administratorowi Danych
posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich
sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach
art. 20 RODO),
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3. wszystkie osoby, których dane dotyczą,
mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w granicach art. 21
RODO).
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na e-mail iod@lespin.pl
Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Obowiązek informacyjny – Klient
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 19b, 64-100
Leszno, (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt mailowy
iod@lespin.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
a. w celu wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją
Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania
rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w
szczególności przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez
Administratora usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach
organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach
każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub
kontaktów telefonicznych, przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest
wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Administrator Danych, a w przypadku wyrażenia na to
zgody – pozostałe podmioty związane z realizacją umowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych Klienta: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w
szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, prawne, transportowe,
serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa,
wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych
przez nich w imieniu Administratora.
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym
dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Administrator może
przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie, gdy wynika to
obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np.
przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane
osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą
przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Administrator pozostawi jednak imię, nazwisko
oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach
objętych sprzeciwem.
Klient ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. ich sprostowania,
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c. ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,
d. ograniczenia ich przetwarzania,
e. przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i
marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu,
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że
Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lespin.pl
Obowiązek informacyjny – kandydat do pracy
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 19b, 64-100
Leszno, (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt mailowy
iod@lespin.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych
2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania,
wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym
procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy
wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty
urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych
osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
b. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej,
przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą
przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od
Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i
zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
Podstawą
przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody
na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i
innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Dane osobowe będą przechowywane:
a. przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,
b. w zakresie wskazanym w pkt 2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym
przepisy nakazują nam przechowywać dane,
c. w zakresie wskazanym poza p. 2 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
5. Kandydat ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. ich sprostowania,
c. ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,

d. ograniczenia ich przetwarzania,
e. przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i
marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu,
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że
Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lespin.pl

