
                                                                    

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :                                                       
Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, przy  ulicy  
Sienkiewicza 15, +48 71 700 00 46, info@star-polska.com.pl.

2. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych 
świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy,
a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 
r. oraz

b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przekazanie danych innym 
podmiotom,

c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa, dostawcy rozwiązań 
informatycznych, biuro rachunkowe, podmioty z grupy kapitałowej Star Polska,  a w 
szczególności Star S.P.A Loc. II Moro 1 20085 Locate di Triulzi – Włochy, Star 
Internationale Transporte Deutschland GmbH, Heegstrasse 26, 45356 Essen – Niemcy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz 10 lat 
po jej zakończeniu, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do 
ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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