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Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  
dla pracowników oraz współpracowników Vlassenroot Polska Sp. z o.o. 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z rozpoczęciem stosowania 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   
(dalej jako „RODO”), przekazujemy informację dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych  

oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

Administrator Danych Osobowych 

Zgodnie z  art. 4 pkt 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 
przetwarzania danych jest Vlassenroot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Bojkowska 59 

(dalej jako: „Spółka”). 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest 

kontakt drogą elektroniczną na adres iod@vlassenroot.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Spółki. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę 

A. W przypadku pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, dane osobowe będą 

przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku  
z nawiązaniem, realizacją i zakończeniem procesu zatrudnienia (stosunku pracy) oraz zadań 
pracodawcy z tym związanych, w tym do wypełnienia obowiązków: 

• ubezpieczeniowych oraz podatkowych, 

• zapewnienia bezpieczeństwa ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, 

• prowadzenia badań lekarskich pracowników (tzw. medycyna pracy), z zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, 

• archiwizacyjnych, 

• dochodzeniem i rozpatrywaniem ewentualnych roszczeń wynikających z zawartego stosunku pracy. 

Podstawa prawna:  
Przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w związku z: Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, Rozporządzeniem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, 
Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawą z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawą z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
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ze środków publicznych, Ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz innych aktów 

wykonawczych do tych ustaw, Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Podanie danych osobowych w wyżej określonych celach oraz w zakresie wynikającym z przytoczonych 

przepisów prawa jest obowiązkowe co wynika z treści tych regulacji. Odmowa podania danych skutkuje 
brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub uniemożliwieniem Spółce jako pracodawcy realizacji 

określonych wymagań prawnych (np. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych). 

B. W przypadku osób współpracujących w oparciu o umowę cywilnoprawną dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, w tym do wypełnienia obowiązków: 

• ubezpieczeniowych oraz podatkowych, 

• archiwizacyjnych. 

Ponadto dane mogą być przetwarzane w celach związanych z ustaleniem i dochodzeniem ewentualnych 

roszczeń oraz ich rozpatrywania, w przypadku gdy zostaną zgłoszone przez współpracownika. 

Podstawa prawna:  
Przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  

– przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z: Ustawą z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych aktów, 

w tym aktów wykonawczych do wyżej wskazanych ustaw. 

Podanie danych w związku z realizacją wyżej wymienionych celów jest niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy lub uniemożliwieniem 
Spółce realizacji określonych wymagań prawnych (np. naliczenia kwoty podatku PIT należnego  

od wynagrodzenia). 

C. Dane osobowe zarówno pracowników jak i współpracowników będą przetwarzane na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym może być: 

• usprawnienie kontaktu z pracownikiem/współpracownikiem, prowadzenie ewidencji korespondencji, 

• zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Spółki (w tym stosowanie monitoringu wizyjnego), 

• organizacja imprez pracowniczych, wydarzeń firmowych, imprez integracyjnych itp., 

• ewidencjonowanie oraz prowadzanie rozliczeń finansowych związanych z finansowaniem pakietu 
świadczeń dodatkowych takich jak: ubezpieczenia grupowe, prywatna opieka medyczna, 
świadczenia rekreacyjne, 

• wewnętrzne raportowanie w ramach podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Vlassenroot  
oraz wewnętrzna administracja procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych w ramach 
tej Grupy Kapitałowej. 
 

D. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymagających zgody pracownika/ 

współpracownika, np. wykorzystanie wizerunku pracownika/ współpracownika - przetwarzanie 
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danych odbywa się na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej 
ewentualny brak nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami wobec osób fizycznych.   

 
Uprawnienia pracownika i współpracownika Spółki w zakresie przetwarzanych danych 
Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych, a wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia 
danych, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w RODO. 
 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy: 
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo to przysługuje w następujących 

przypadkach: 
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
-administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania  

– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

udzielonej zgody lub w związku z zawarciem i realizacją umowy oraz jednocześnie przetwarzanie to odbywa 
się w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych).  
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w prawnie uzasadnionych celach  

(tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO), o których mowa w punkcie C powyżej, osobie fizycznej przysługuje 
prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na jej szczególną sytuację. 
 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez konkretną osobę przysługuje jej 

prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na 
zgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa realizowanego przez cofnięciem zgody. 
 

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 
każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
Dane osobowe pracowników oraz współpracowników nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
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Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe pracowników oraz współpracowników mogą być przekazywane do następujących podmiotów: 

• podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym 
dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego), 

• firm świadczących usługi  dodatkowe i wspierające działalność Spółki takich jak: organizacja 
wydarzeń firmowych i pracowniczych, druk wizytówek, wyjazdy służbowe, organizacja delegacji, 
noclegów, wynajem samochodów, 

• podmiotów z Grupy Kapitałowej Vlassenroot, w zakresie raportowania oraz wewnętrznych procesów 
administracyjnych (w tym wsparcia informatycznego) w ramach Grupy Kapitałowej, 

• podmiotów zapewniających dodatkowe świadczenia pracownicze (prywatna opieka medyczna, 
ubezpieczenia grupowe, świadczenia rekreacyjne), 

• kontrahentów Spółki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w ramach 
nawiązywania relacji biznesowych, 

• kancelarii prawnych obsługujących Spółkę, 

• firm szkoleniowych, konsultingowych, audytowych i doradczych - w zakresie realizowanych przez 
te podmioty usług na rzecz Spółki. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązków wynikających  
z zawartego stosunku pracy lub nawiązanej umowy cywilnoprawnej, a także w celach archiwizacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: 

Okres przetwarzania danych w związku z realizacją, nawiązaniem i zakończeniem stosunku pracy: 

Ustawa o emeryturach i rentach 
z funduszu ubezpieczeń 
społecznych z 17 grudnia  

1998 r., Ustawa o systemie 
ubezpieczeń społecznych z 13 
października 1998 r., Ustawa z 

dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

Dokumentacja składająca się 
na akta pracownicze 
Inne dokumenty, na podstawie 

których ustala się wymiar 
wynagrodzenia 

- w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 
stycznia 2019 r. - 10 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ 

rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy 
przewidują dłuższy okres przechowywania 
dokumentacji pracowniczej; 

- w przypadku pracowników, którzy rozpoczęli 
podleganie ubezpieczeniom w okresie od 1 stycznia 
1999 r. do 31 grudnia 2018 r., pracodawca ma prawo 
wyboru co do okresu przechowywania akt 

pracowniczych (10 lub 50 lat); 
- akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 
1999 r. przechowywane są przez okres 50 lat. 

Ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych z 13 października 
1998 r. 

ZUS ZUA – Zgłoszenie 
pracownika do ubezpieczenia 
 
ZUS ZNCA – Zgłoszenie 

członka rodziny pracownika do 
ubezpieczenia 

Okres 5 lat od dnia zakończenia stosunku pracy* 
 
*ten okres obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. 
Natomiast w odniesieniu do powyższych 

dokumentów przekazanych do ZUS przed 1 stycznia 
2012 r. obowiązuje 10-letni okres przechowywania. 
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Ustawa z dnia 26 czerwca  

1974r. - Kodeks Pracy 

Karta wypadku w drodze/do/z 

pracy, protokół powypadkowy 

Okres 10 lat od sporządzenia. 

Ustawa z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości 

Karty wynagrodzeń 
pracowników, bądź ich 
odpowiednik 

Okres wymaganego dostępu do tych informacji, 
wynikający  z przepisów emerytalnych, rentowych 
oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat. 

Dodatkowo: Rozpatrywanie i dochodzenie 
ewentualnych roszczeń 

Do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Przetwarzanie danych na 

podstawie zgody 

Do czasu wycofania zgody bądź ustania przyczyn 

uzasadniających przetwarzanie danych na podstawie 
udzielonej zgody. 

Okres przetwarzania danych w związku z zawarciem, realizacją i zakończeniem umowy cywilnoprawnej (zasadniczo 

przez okres trwania stosunku prawnego tj. obowiązywania umowy) 

Ustawa z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości 

Umowy cywilnoprawne oraz 
dokumenty z nimi związane  

Zgodnie z okresami wskazanymi w treści art. 74 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych z 13 października 
1998 r. 
 

ZUS ZUA – Zgłoszenie  do 
ubezpieczenia 
 
ZUS ZNCA – Zgłoszenie 

członka rodziny 
ubezpieczonego do 
ubezpieczenia 

 
Inne dokumenty, na podstawie 
których ustala się wymiar 
wynagrodzenia 

Okres 5 lat od dnia zakończenia stosunku pracy* 
 
*ten okres obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. 
Natomiast w odniesieniu do powyższych 

dokumentów przekazanych do ZUS przed 1 stycznia 
2012 r. obowiązuje 10-letni okres przechowywania. 

Dodatkowo: Rozpatrywanie i dochodzenie 
ewentualnych roszczeń 

Do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Przetwarzanie danych na 

podstawie zgody 

Do czasu wycofania zgody bądź ustania przyczyn 

uzasadniających przetwarzanie danych na podstawie 
udzielonej zgody. 

 

 


