
       
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

UMOWA O PRACĘ 
 

 
Wobec wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich 

danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Marca Polo 57, 51-504 Wrocław, Biuro Zarządu przy ul. Chałupniczej 21, 51-503 

Wrocław, tel. 71 348 49 92, email: rodo@pro-tra.pl. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe 

będą przetwarzane w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c  

RODO. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę. 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami 

prawa.  

5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy o prace, do momentu 

zakończenia stosunku pracy.  Akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie 

podstawy wymiaru składek będą przechowywane: 

a. 50 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy przed 1 

stycznia 1999 r., 

b. 50 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy po 1 

stycznia 1999 r. 

c. 10 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy po 1 

stycznia 2019 r. 

Dokumenty podatkowe PIT-11 będą przechowywane – 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty – 3 lata. 

6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich z poza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

7. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przysługuje Tobie prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych 

b. sprostowania treści swoich danych osobowych 

c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

d. usunięcia swoich danych osobowych 

  


