
KLAUZULE INFORMACYJNE 

1. Klauzula ogólna 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest SAUERESSIG Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym, przy ul. Kruczej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 

0000082046 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, realizacją postanowień zawartych umów czy realizacją uzasadnionych 

interesów Administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f 

Rozporządzenia  

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą lub od przedstawiciela osoby 

legitymującego się odpowiednim upoważnieniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to w 

szczególności: upoważnione organy państwowe, firmy na podstawie umów powierzenia 

danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji. 

8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, 

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. 

Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości 

w zależności od realizowanego celu, w szczególności: podjęcia współpracy, wysłania oferty 

handlowej czy zatrudnienia w spółce. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 



2. Klauzula – działania marketingowe 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest SAUERESSIG Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym, przy ul. Kruczej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 

0000082046 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  prowadzenia działań marketingowych 

promujących spółkę. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na 

bezpośrednie działania marketingowe 

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą lub od przedstawiciela osoby 

legitymującego się odpowiednim upoważnieniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to w 

szczególności: upoważnione organy państwowe, firmy na podstawie umów powierzenia 

danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 oraz do momentu wycofania zgody.  

8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, 

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. 

Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości 

otrzymywania ofert od spółki. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

 

 



3. Klauzule – kadry 

Umowy cywilno-prawne 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest SAUERESSIG Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym, przy ul. Kruczej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 

0000082046 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji postanowień zawartych w umowie oraz 

wypełnienia przez spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f 

Rozporządzenia RODO a także na podstawie ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 

r. (Dz. U. 2020 r. poz. 2320, ze zm.) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych związanych z 

realizacją umowy cywilno-prawnej. 

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą lub od przedstawiciela osoby 

legitymującego się odpowiednim upoważnieniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to w 

szczególności: upoważnione organy państwowe, firmy na podstawie umów powierzenia 

danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 oraz do momentu wycofania zgody.  

8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, 

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. 

Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości 

zawarcia oraz realizacji umowy cywilno-prawnej. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 



Pracownik – kodeks pracy 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest SAUERESSIG Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym, przy ul. Kruczej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 

0000082046 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji postanowień zawartych w umowie o 

pracę oraz wypełnienia przez spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 

9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO a także na podstawie ustawy Kodeks pracy z dnia 26 

czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432, ze zm.) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych 

związanych z trwaniem stosunku pracy. 

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą lub od przedstawiciela osoby 

legitymującego się odpowiednim upoważnieniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to w 

szczególności: upoważnione organy państwowe, firmy na podstawie umów powierzenia 

danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 oraz do momentu wycofania zgody.  

8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, 

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. 

Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości 

powstania a co za tym idzie, także trwania stosunku pracy. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 



Pracownik – rekrutacja 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest SAUERESSIG Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym, przy ul. Kruczej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 

0000082046 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia rekrutacji. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 

9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO a także na podstawie ustawy Kodeks pracy z dnia 26 

czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432, ze zm.) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych 

związanych z trwaniem stosunku pracy. 

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą lub od przedstawiciela osoby 

legitymującego się odpowiednim upoważnieniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to w 

szczególności: upoważnione organy państwowe, firmy na podstawie umów powierzenia 

danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 oraz do momentu wycofania zgody na 

wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach.  

8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, 

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. 

Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości 

powstania a co za tym idzie, także trwania stosunku pracy. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

 


