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Klauzula	informacyjna	o	przetwarzaniu	danych	osobowych	
	

1. Zgodnie	 z	 art.	 13	 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	(Dz.	Urz.	UE.	L	Nr	
119),	zwanego	dalej	RODO,	Eurocare	sp.	z	o.o.	sp.	komandytowa	informuje,	że:	

2. Administratorem	 Danych	 Osobowych	 (ADO)	 jest	 Eurocare	 sp.	 z	 o.o.	 sp.	
komandytowa,	 z	 siedzibą	 przy	 ul.	 Gustawa	 Morcinka	 8,	 67-200	 Głogów,	
zarejestrowaną	przez	Sąd	Rejonowy	dla	Wrocławia-Fabrycznej	we	Wrocławiu,	IX	
Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	 KRS	
0000542109,	 NIP:	 6932177042,	 REGON:	 360734810.	 Administrator	 Danych	
Osobowych	 przetwarza	 Państwa	 dane	 osobowe	 na	 podstawie	 obowiązujących	
przepisów	prawa,	zawartych	umów	oraz	na	podstawie	udzielonej	zgody.	

3. Administrator	 Danych	 Osobowych	 wyznaczył	 Inspektora	 Ochrony	 Danych	
Osobowych,	który	w	jego	imieniu	będzie	rozpatrywał	wszelkie	kwestie	związane	
z	 przetwarzaniem	danych	osobowych.	 Pytania	 z	 zakresu	przetwarzania	 danych	
osobowych	 oraz	 przysługujących	 z	 tego	 tytułu	 uprawnień	 można	 kierować	 na	
adres	email:	iod@eurocare.com.pl.	

4. Spółka	będzie	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	celu:	

• przeprowadzenia	procesu	rekrutacji	na	stanowisko	Opiekun	osoby	starszej,	

• realizacji	działań	marketingowych		

• realizacji	umowy	zawartej	ze	Spółką,	

• dochodzenia	i	obrony	przed	ewentualnymi	roszczeniami	związanymi	z	realizacja	
przepisów	prawa	lub	zawartą	umową	

	
5. Podstawą	przetwarzania	Państwa	danych	osobowych	jest	art.	6	ust.	1	lit.	a	RODO	

oraz	art.	9	ust.	2	lit.	a,	zgodnie	z	którymi	przetwarzanie	odbywa	się	na	podstawie	
wyrażonej	 zgody.	W	przypadkach,	w	których	przetwarzanie	danych	odbywa	się	
na	 podstawie	 zgody	 (art.	 6	 ust.	 lit.	 a	 RODO)	 przysługuje	 Państwu	 prawo	 do	
cofnięcia	 zgody	 w	 dowolnym	 momencie.	 Cofnięcie	 zgody	 nie	 ma	 wpływu	 na	
zgodność	 z	 prawem	 przetwarzania	 danych,	 którego	 dokonano	 przed	 jej	
cofnięciem.	

6. Odbiorcami	Państwa	danych	osobowych	mogą	być:	

• klienci	Spółki;	
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• osoby	 upoważnione	 przez	 Spółkę,	 tj.	 pracownicy	 i	 współpracownicy,	 którzy	
muszą	 mieć	 dostęp	 do	 danych	 osobowych,	 aby	 mogli	 wykonywać	 swoje	
obowiązki;	

	
• kontrahenci	Spółki,	w	 szczególności	podmioty	 świadczące	 usługi	 transportowe,	

ubezpieczeniowe,	kadrowo	–	księgowe,	 informatyczne,	 prawnicze,	 szkoleniowe,	
pocztowe;	

• partnerzy	Spółki	zajmujący	się	pozyskiwaniem	klientów;	

• podmioty	powiązane	osobowo	i	kapitałowo.	

7. Państwa	dane	osobowe	będą	przetwarzane	do	czasu	zakończenia	komunikacji	z	
Administratorem,	 a	 w	 przypadku	 danych	 podanych	 fakultatywnie	 do	 czasu	
wycofania	 zgody.	 Okres	 przetwarzania	 danych	 może	 być	 w	 każdym	 czasie	
przedłużony	o	okres	przedawnienia	roszczeń.	Po	tym	okresie	dane	osobowe	będą	
przetwarzane	jedynie	w	czasie	i	w	zakresie	wymaganym	przez	przepisy	prawne.	
Mogą	 również	 podlegać	 archiwizacji,	 jeżeli	 Administrator	 uzna,	 że	 przebieg	
komunikacji	 uzasadnia	 takową	 archiwizację,	 np.	 z	 uwagi	 na	wypadek	 potrzeby	
wykazania	tego	przebiegu	w	przyszłości.	W	tym	zakresie	Administrator	nie	jest	w	
stanie	określić	 jednoznacznego	terminu	usunięcia	danych	(treści	wiadomości	e-
mail	lub	sms).	

8. Przysługują	Państwu	następujące	uprawnienia:	

• prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii,		

• prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych,	

• prawo	do	usunięcia	danych,	

• prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych	

• prawo	do	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych	

• prawo	do	przenoszenia	danych	

• prawo	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego	

9. Dane	 osobowe	 przetwarzane	 są	 z	 największą	 starannością	 i	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	 przepisami	 prawnymi.	 Administrator	 Danych	 Osobowych	
gwarantuje	poufność	wszelkich	przekazanych	mu	danych	osobowych.	Zapewnia	
podjęcie	 wszelkich	 środków	 bezpieczeństwa	 i	 ochrony	 danych	 osobowych	
wymaganych	 przez	 przepisy	 o	 ochronie	 danych	 osobowych.	 Dane	 osobowe	 są	
odpowiednio	 chronione	 przed	 dostępem	 do	 nich	 przez	 osoby	 do	 tego	
nieupoważnione.	Nie	będą	one	przetwarzane	w	 sposób	 zautomatyzowany	 i	nie	
będą	poddawane	profilowaniu.	


