Aleksandrów Łódzki, dnia 25 maja 2018r.
Martis - Stilon S.A.
ul. Zgierska 5/11
95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP: 7321837739, REGON: 472265715

Informacja dla pracowników Klientów Spółki "MARTIS - STILON" S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 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 (OJ
L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - dalej RODO - pragniemy poinformować, że realizacja umowy, którą zawarliśmy
z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Bez wykorzystania Państwa danych wykonanie umowy nie będzie możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną
kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Martis - Stilon S.A., z siedzibą przy ul.
Zgierskiej 5/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki NIP: 7321837739, REGON: 472265715, , wpisana do
rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000350261, mail: biuro@stilon.com, tel.: +48 42 276 1234.

2.

Spółka Martis - Stilon S.A. przetwarza tylko takie dane osobowe, które umożliwiają z Państwem
kontakt, jako pracownikami Kontrahenta Administratora danych i wykorzystuje je jedynie na
podstawie i w celu realizacji umowy z Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Państwa dane będą
przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków
wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia
ewentualnych roszczeń, następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

3.

Jedynymi podmiotami, którym dane będą przekazywane w trakcie realizacji umowy są te, które są
niezbędne w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi są w szczególności nasi pracownicy, którzy uzyskali
dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nich, będzie konieczne w celu
realizacji łączącej nas współpracy handlowej.

4.

Spółka Martis - Stilon S.A. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do
danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba
taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać
elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego".

