
 
 

 

 

 

  

 
Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest United Packaging S.A. z siedzibą w 

Poznaniu.  

2. Pełnomocnikiem ds. ochrony danych w United Packaging S.A. jest  

Michał Armata, rodo@unitedpackaging.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa 

4. Cel przetwarzania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla: 

a) zatrudnienia Pani/Pana jako pracownika United Packaging S.A. i tym samym 

realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy, Ustawy o 

Rachunkowości oraz innych przepisów prawa, a także obowiązków wynikających z 

wewnętrznych przepisów firmy (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO).  

b) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO): monitoringu  w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa 

c) oraz na podstawie Pani/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu.  

6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w związku z nim przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

9. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to 

konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w 

szczególności następującym odbiorcom:  

a) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,  

b) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  

c) innym odbiorcom danych np. podmiotom dostarczającym przesyłki. 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 
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