
 

 
KB Rachunkowość Sp. z o.o., z siedzibą w Knurowie ul. Szpitalna 8/107A, 44-190 Knurów, Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000497104, NIP: 9691626639. Kapitał Zakładowy 5 000 PLN. 

 
Klauzula informacyjna dla pracowników i zleceniobiorców 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych 
osobowych. 
 
Administrator danych 
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany „Administratorem danych”) jest KB Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, 
ul. Szpitalna 8/107A, 44-190 Knurów, NIP: 9691626639, KRS: 0000692025. 
 
Dane kontaktowe Administratora danych 
Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można 
uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób: 

1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: KB Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8/107A, 
44-190 Knurów,  

2. e-mailowo przez adres: biuro@kbrachunkowosc.pl 
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach: 

1. zawarcie i wykonywania umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, 
2. spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, 

podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości 
3. zarządzania, planowania i organizacji pracy, 
4. równości i różnorodności w miejscu pracy, 
5. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. ochrony własności pracodawcy, pracowników oraz klientów, 
7. celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
8. celów ewentualnego zakończenia stosunku pracy w przyszłości. 

 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

1. art. 221 § 1 Kodeksu pracy- przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, 
data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

2. zgoda na przetwarzanie danych – w zakresie przekazanych danych innych niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 
Wykorzystywanie testów pracowniczych 
W trakcie okresu zatrudnienia mogą przeprowadzane być testy sprawdzające aktualność wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w związku 
ze zmieniającymi się przepisami prawnymi w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług. 
 
Okres przechowywania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zatrudnienia a także innej współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem danych 
oraz po ustaniu zatrudnienia lub po zakończeniu trwania innej współpracy. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane obliczany 
jest w oparciu u następujące kryteria:  

1. przepisy prawa, które obowiązują Administratora danych do przetwarzania danych osobowych przez określony czas, 
2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych. 

 
Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym 
dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie 
zgodnie z naszymi poleceniami. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych, w celu wykonywania nałożonych na Administratora danych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa są również organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
(np.: sądy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komisja Nadzoru Finansowego), notariusze i banki realizujące wypłatę wynagrodzenia. 
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, 
Norwegię, Lichtenstein i Islandię. 
 
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 
3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 
4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, 
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, 
7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. 

 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie. 
 
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. 
 
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób. 
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