
 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna  

dla pracowników kontrahenta Zagłębie Lubin S.A. 
 

Pani/Pana dane osobowe zostały/zostaną przekazane Zagłębiu Lubin S.A. przez 
Pani/ Pana pracodawcę (zleceniodawcę) w związku z zawarciem oraz realizacją umowy 
łączącą Pani/Pana pracodawcę (zleceniodawcę) z Zagłębiem Lubin S.A. (dalej Umowa). 

Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana,  
w zależności od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania 
zadań na rzecz Zagłębie Lubin S.A. 

W związku z prowadzoną współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, 
aby wiedziała Pani/Pana, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, Zagłębie 
Lubin S.A. poniżej przedstawia informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą  

w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000083600, NIP 692-20-63-609, o kapitale zakładowym 161.724.000 zł (w całości 
wpłaconym).  

2. Zagłębie Lubin S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
się skontaktować telefonując pod numer: +48 609-034-808, czy pisząc na adres 
mailowy: IOD@zaglebie.com. Chętnie odpowie na wszystkie Pani/Pana pytania  
i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Zagłębie Lubin S.A. Pani/Pana danych 
osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji osób uprawnionych do 
realizacji zadań określonych Umową, w tym mających dostęp do tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Tym samym Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 
prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z podanym powyżej 
celem przetwarzania, którymi są: zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy oraz 
zapewnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4. Zagłębie Lubin S.A. będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, 
stanowisko oraz nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, pracowniczy 
adres e-mail.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający 
dopuszczenie Pani/ Pana do realizacji zadań określonych Umową. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji  
i rozliczenia Umowy. Pani/ Pana dane będą następnie przechowywane przez czas 
wynikający z okresu przedawnienia oraz zobowiązania do zachowania poufności (jeśli 
podpisano osobne oświadczenie), a także z przepisów podatkowych. 



7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania Umowy) oraz art. 6 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora).  

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, 
podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom 
świadczącym na rzecz Zagłębie Lubin S.A. usługi wymagające dostępu do Pani/ Pana 
danych osobowych, w tym: prawne, finansowe, księgowe, audytorskie i informatyczne. 

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, 
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia 
może Pani/Pan zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony 
danych osobowych, bądź też przesłać pismo na adres siedziby Zagłębie Lubin S.A. 

10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie  
z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane  

 
 
 
 
 

 
 


