
                                                      
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - Osoby wnioskujące o: 

RP-7/Świadectwo pracy/ Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach 

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”),  prosimy o zapoznanie się z informacją Administratora Danych Osobowych. 
Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 

danych osobowych, jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355 
Działoszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy 
26 250 000,00 zł (w całości wpłacony),  zidentyfikowana dla celów podatkowych pod NIP: 8320003932 oraz dla 

celów statystycznych pod numerem Regon: 730001900. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się (iod@wartasa.com.pl) we wszystkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych (email: 

iod@wartasa.com.pl). Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas: 
 na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl 
 lub na adres pocztowy: Cementownia „Warta” S.A.  z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17,  

98-355 Działoszyn. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rozpatrzenia Pani/ Pana wniosku o wydanie 

zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS RP-7/ Świadectwa Pracy/ Świadectwa wykonywania 

pracy w szczególnych warunkach -  na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych 

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i informujemy, że posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe, a ponadto prawo do 

usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO i prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 na niezgodne  

z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.  

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane 

do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.  

Obowiązek podania danych osobowych. 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa z dnia 17 grudnia 1988 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). 

Przetwarzanie danych automatycznie, w tym poprzez profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 

profilowane. 

mailto:iod@wartasa.com.pl
mailto:iod@wartasa.com.pl
mailto:iod@wartasa.com.pl

