
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z zatrudnieniem (dalej: 

„Dane”) jest Erbud Industry Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie ul. Pokoju 14, 42-504 (dalej 
„Administrator”). Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.  
 

2. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków z umów łącznych Pana/Panią z 
Administratorem oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. w celu: 
a) realizacji zatrudnienia; 
b) wypłaty wynagrodzenia; 
c) organizacji wyjazdów służbowych; 
d) ubezpieczenia społecznego i chorobowego; 
e) zobowiązań podatkowych; 
f) korzystania przez pracowników ze szczególnych uprawnień i benefitów; 
g) zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w tym osób i mienia, poprzez stosowanie na terenie 

zakładu pracy monitoringu wizyjnego. 
 

3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani Danych jest: 
a) niezbędność do wykonania łączącej nas umowy; np. przetwarzanie danych pracownika w celu 

zawarcia i wykonania umowy; 

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; np. 

prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji kadrowo-płacowej; 

c) zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w jednym lub większej liczbie określonych celów;  

d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią; np. monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy, a także w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub dla 

wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej Erbud. 

 

4. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów związanych z 
zatrudnieniem, w tym jest niezbędne dla realizacji wymogów ustawowych nałożonych na 
Administratora. 

 
5. Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.: 

a) spółki z grupy Erbud; 
b) inwestorzy; 
c) podwykonawcy; 
d) kontrahenci, w szczególności firmy udostępniające benefity, realizujące usługi opieki 

medycznej, eventowe, firmy rezerwujące noclegi, firmy świadczące usługi graficzne, firmy 
świadczące usługi IT, firmy ochroniarskie, dostawcy materiałów/usług. 

 
6. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres zatrudnienia, 

a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upływu terminów 
archiwizacji dokumentów wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a gdy chodzi o 
monitoring zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 

7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów 
prawa. 
 

8. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani / Pana Danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w 
dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


