Informacja na stronie internetowej pozwala na wypełnienie obowiązku informacyjnego
wobec osób których dane osobowe Spółka przetwarza –
bez wysyłania indywidualnych informacji do każdego zainteresowanego
Wypełniając obowiązki informacyjne wprowadzone przez RODO oraz NUODO SMG/KRC Poland Human
Resources Region Południowy Sp. z o. o., zwaną dalej „Spółką” będącą Administratorem Danych Osobowych, z
siedzibą ul. 3-go Maja 22, 40-096 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000075352, NIP 6342447983, REGON 27671635; pracownik upoważniony do kontaktu:
Marcin Bański +4832 2037454 mail: biuro@smgkrc.com

informuje wszystkich zainteresowanych, że

przetwarza zgodnie z wymogami prawa w maksymalnie ograniczonym, minimalnym zakresie dane osobowe
obecnych oraz byłych pracowników, współpracowników, uczestników szkoleń i warsztatów oraz respondentów
badań opinii publicznej. Dane są zgromadzone w archiwum dokumentującym zgodnie z wymogami prawa
(między innymi dane finansowe, ubezpieczenia społeczne, prawa do emerytur i rent) działalność Spółki.
Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się zgodnie z

Rozporządzeniem 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 RODO - Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych i NUODO – Nową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja
2018 roku oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Spółki. Każdy kogo to dotyczy, o ile uzna swoje dane za
przetwarzane nieprawidłowo ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,

tel.+48 22 531 03 00, fax. +48 22 531 03 01, mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe nie były oraz nie są i nie będą będą w żadnym stopniu przekazywane
do prawnych oraz fizycznych osób trzecich, chyba że będzie to wynikało z odrębnych i niezależnych od Spółki
regulacji prawnych. Dane osobowe nie były, nie są i w przyszłości nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub zażądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania
przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzanych przez Spółkę danych
osobowych osobiście, telefonicznie, listownie lub mailowo w siedzibie Spółki.
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