ZSRG Sp. z o.o.

Data aktualizacji: 23-05-2018 r. GB
Załącznik nr 14

Rejestr czynności przetwarzania prowadzony przez Podmiot przetwarzający
na podstawie Art. 30, ust 2 RODO
1.
Nazwa zbioru danych

Zbiór danych osobowych kandydatów do pracy

Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane nie zostały powierzone

1) Zgoda osoby, której dane dotyczą na
przetwarzanie danych jej dotyczących,.
2) Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w
zakresie przepisów Kodeksu Pracy.
3) Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności
osoby, której dane dotyczą. (rekrutacja
pracowników przez administratora danych), Art.
6 lit c RODO
Pozyskanie nowych pracowników. Analizowane
są wyłącznie dokumenty osób, które wyraziły na
to zgodę
Kandydaci do pracy
Dokumenty dostarczone osobiście do firmy,
droga elektroniczną – od osób które dane
dotyczą
Dane nie są udostępniane podmiotom innym,
niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
Dane nie są przekazywane do innych odbiorców
danych
Dane nie są przekazywane do państw trzecich
04.08.2015 r.

ZSRG Sp. z o.o.

2.
Nazwa zbioru danych

Zbiór danych osobowych pracowników

Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane nie zostały powierzone

Dane nie zostały powierzone
1) Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w
zakresie przepisów Kodeksu Pracy.
2) Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności
osoby, której dane dotyczą, Art. 6 lit c RODO
Pracownicy

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, data urodzenia, imiona
rodziców, stanowisko i numer komputerowy,
PESEL, adres zamieszkania, adres do
korespondencji, informacja o rodzinie
pracownika.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane podmiotom innym,
niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
Dane nie są przekazywane do odbiorców
danych
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

3.
Nazwa zbioru danych

Zbiór danych osobowych pracowników
kierowanych na badania z medycyny pracy

Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Zatrudnienie pracownika oraz wypłacanie
środków z funduszu socjalnego
Pracownicy

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe zostały powierzone na
podstawie stosownej umowy powierzenia
danych osobowych.
Art. 9 lit h ogólnego rozporządzenia RODO,
Kodeks Pracy.

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, data urodzenia, stanowisko
pracy, numer komputerowy, PESEL.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane są udostępniane podmiotom, które
posiadają stosowne upoważnienia na podstawie
przepisów prawa.
Dane są przekazywane do odbiorców danych
np. firm medycznych.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

4.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych pracowników
korzystających z telefonów komórkowych.
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane nie zostały powierzone

Art. 6 lit. b, f ogólnego rozporządzenia RODO
Ewidencja wydanych telefonów służbowych –
kto użytkuje dany telefon i jaki numer.
Pracownicy

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, nr telefonu, data przydzielenia,
model telefonu, podpis.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane.

Dane nie są przekazywane.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r.

ZSRG Sp. z o.o.

5.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych pracowników
poddawanych ocenie stanu trzeźwości.
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane nie zostały powierzone

Art. 9 lit. a, b ogólnego rozporządzenia RODO
Bezpieczeństwo pracy oraz przepisy KP.
Pracownicy

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, data, wartość pomiaru, podpis.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane.

Dane nie są przekazywane.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

6.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych pracowników
zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego.
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane są powierzone ubezpieczycielom.

Art. 6 lit. a, b, f ogólnego rozporządzenia RODO
Zawarcie umów z ubezpieczycielem dla
pracowników.
Pracownicy

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, Adres, PESEL , NIP Pracodawcy,
Nazwa Pracodawcy, Data przyjęcia

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane są udostępniane podmiotom na podstawie
stosownych przepisów prawa.
Firmy ubezpieczeniowe, ZUS.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

7.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych pracowników
korzystających z odzieży roboczej.
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane nie zostały powierzone

Art. 6 lit. c, Art. 9 lit. b, h ogólnego
rozporządzenia RODO.
Rejestracja i ewidencja wydanej odzieży dla
pracowników.
Pracownicy

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, Nr ID , Wymiary, Data wydana
odzieży

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Dział Produkcji, Pracownicy fizyczni.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

8.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych pracowników, którzy
ulegli wypadkowi (oraz świadków).
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe zostały powierzone na
podstawie stosownej umowy powierzenia
danych osobowych
Art. 9 lit. a, b, h ogólnego rozporządzenia RODO
Rejestracja przez Dział/Filię BHP w protokołach
wypadkowych danych z zdarzeń i wypadków w
pracy i poza pracą.
Pracownicy

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, NR ID , Data zdarzenie, Opis
zdarzenia, Data wpisania.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane są udostępniane innym podmiotom.

Nie dotyczy
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

9.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych z monitoringu
wizyjnego CCTV
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl
Dane nie zostały powierzone.

Art. 6 lit. f, Art. 9 lit. b, c ogólnego
rozporządzenia RODO
Rejestracja mająca na celu podniesienie
bezpieczeństwa danych oraz obiektów firmy.
Pracownicy oraz goście firmy.

Od osób, których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Cyfrowy obraz postaci w przestrzeni firmy

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Zarząd, Dział IT.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r.

ZSRG Sp. z o.o.

10.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych klientów ZSRG Sp. z o.o..
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe nie zostały powierzone.

Art. 6 lit b, d, f ogólnego rozporządzenia RODO
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji
umów, zleceń, korespondencji biznesowej..
Kontrahenci

Od osób, firm od których dane pochodzą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, Kontakt, Nazwa firmy, Adres,
Opis

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Własny Dział Finansowy, Dział Produkcji.
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

11.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych potencjalnych klientów
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe nie zostały powierzone.

Art. 6 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO
Kontakt z osobami deklarującymi
zainteresowanie ofertą Spółki.
Kontrahenci dane – kontaktowe

Od osób, firm od których dane pochodzą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, Dane kontaktowe, Nazwa firmy,
Adres

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Dział Handlowy
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r.

ZSRG Sp. z o.o.

12.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych dostawców
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe nie zostały powierzone.

Art. 6 lit. b, f ogólnego rozporządzenia RODO
Dokonywanie zakupów materiałów, produktów i
usług u kontrahentów, w oparciu o zawierane
umowy oraz zamówienia poprzez proces wyboru
dostawców i realizacje zamówień..
Kontrahenci dane – kontaktowe

Od osób, firm od których dane pochodzą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, Dane kontaktowe, Nazwa firmy,
Adres

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Własny Dział Logistyki
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r.

ZSRG Sp. z o.o.

13.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Zbiór danych osobowych zleceniobiorców i
wykonawców (umowy o dzieło i zlecenia)
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe nie zostały powierzone.

Art. 6 lit. b, d ogólnego rozporządzenia RODO
Bieżące sprawy usług dla firmy.
Kontrahenci, klienci, będący osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą..

Od osób, firm od których dane pochodzą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię Nazwisko, Dane kontaktowe, Nazwa firmy,
Adres, NIP

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Własny Dział Finansowy, Dział HR
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

14.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Zbiór danych osobowych (rejestr
korespondencji)
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe nie zostały powierzone.

Art. 6 lit. a, b ogólnego rozporządzenia RODO
Sprawy związane z obsługą korespondencji
firmowej.
Dane nadawców i adresatów
korespondencji, w tym osoby fizyczne oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.

Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i Nazwisko, Data, Adres, Opis

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępnione innym podmiotom.

Sekretariat Firmy
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r.

ZSRG Sp. z o.o.

15.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

Rejestr wyjazdów zagranicznych pracowników
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Celem reprezentacji interesów firmy poza
granicami kraju.
Dane osobowe osób, firm osób które wyjeżdżają
służbowo poza granice kraju
.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Inspektor Ochrony Danych - kontakt:
iod@exmeberger.pl

Dane osobowe zostały powierzone na
podstawie stosownej umowy powierzenia
danych osobowych.
Art. 6 lit. a, b, Art. 49 pkt 1 lit. a, b, c ogólnego
rozporządzenia RODO

Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i Nazwisko, Nr paszportu, Data Urodzenia,
Adres, Kraj wyjazdu

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane są udostępnione innym podmiotom na
podstawie przepisów prawa oraz stosownych
umów..
Sekretariat Firmy, Dział Marketingu
Dane pracowników są przekazywane do państw
trzecich
04.08.2015 r..

ZSRG Sp. z o.o.

16.
Nazwa zbioru danych
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w Art. 31, Art. 37
rozporządzenia;
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Archiwum danych kadrowo – płacowych
ZSRG Sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Stodolna 31

ZOK Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.
Boczna 24

Dane osobowe nie zostały powierzone.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (t.j. Dz. U. z 2011r., nr 123, poz. 698
ze zm.) oraz Art. 23 ust. 1 pkt. 2,3,5 i art. 27 ust.
2 pkt 6 Ustawy
Celem spełnienia wymogów ustawowych
odnośnie przechowywania danych osobowych
osób zwolnionych oraz danych finansowych
Dane osobowe pracowników oraz ich rodzin,
dane kontrahentów
.

Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób których dane dotyczą.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Zakres danych osobowych wynikających z KP
oraz stosownych dodatkowych uprawnień

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego;
Data wpisania zbioru do rejestru;

Dane nie są udostępnione innym podmiotom.

Dział HR, Zarząd, Osoby upowarznione
Dane pracowników nie są przekazywane do
państw trzecich
04.08.2015 r.

