
 

 

  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) informujemy w  sprawie dotyczącej gromadzenia danych osobowych w związku 

z zawartą umową: 

1. Administratorem danych osobowych jest CRUSAR sp. z o.o. sp. k. z siedziba w 54-530 Wrocław, 

ul. Rdestowa 5, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr:0000591161, 

nadane NIP: 8943070320, REGON: 363221458. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Pan Mateusz Barański. Inspektor ochrony danych jest 

dostępny pod adresem: iod@crusar.eu 

3. Dane osobowe pozyskaliśmy od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę, zlecenia, o dzieło 

oraz innych umów nazwanych i nienazwanych. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z realizacją i rozliczeniem umów o pracę, 

zlecenia, o dzieło oraz innych umów nazwanych i nienazwanych zawartych z CRUSAR sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rdestowej 5, 54-530 Wrocław. 

5. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze danych osobowych: imię nazwisko, adres 

zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty e-

mailowej, imiona rodziców, PESEL. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych 

w ust.  4 odbiorcami danych osobowych może być w szczególności: podmiot świadczący obsługę 

prawną na rzecz Administratora lub wskazany przez Nabywcę, prowadzący działalność 

bankową, pośrednictwo finansowe, zarządcy nieruchomości, obsługujący pocztę elektroniczną, 

przedsiębiorstwo pocztowe/kurierskie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, o której mowa w ust. 4 oraz 

po zakończeniu jej trwania w  celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują prawa: żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
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zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), do 

niepodlegania automatyzacji/profilowaniu. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych 

osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do 

dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy 

prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 


