Załącznik nr 1
"JAWNY REJESTR ZBIORÓW" W PODMIOCIE
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Nazwa zbioru
danych

Administrator
danych

Administrator
Bezpieczeństwa
Informacji

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
danych

ZAKŁAD
POMIAROWOZgoda osoby, której
CV
BADAWCZY
dane dotyczą, na
kandydatów do ENERGETYKI
Joanna Wilczek
przetwarzanie danych
pracy
"ENERGOPOMIA
jej dotyczących,
R-ELEKTRYKA"
SP. Z O.O.

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Prowadzenie
rekrutacji

Tabela

1z1

Odbiorcy lub
kategorie
odbiorców,
którym dane
mogą być
udostępniane

Informacje o
przekazywaniu
danych do
państw trzecich

Data wpisu
zbioru do
rejestru/data i
zakres
aktualizacji

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane w
zbiorze

Zakres danych przetwarzanych
w zbiorze

Uczestnicy
rekrutacji

Imię nazwisko, adres
zamieszkania i do
korespondencji, telefon,
data i miejsce urodzenia,
płeć, adres e-mail,
wykształcenie, przebieg
dotychczasowego
zatrudnienia, zdjęcie

od osób, których Tylko podmiotom
dane dotyczą
upoważnionym
oraz z innych
na mocy
źródeł
przepisów prawa

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

Wizerunek

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Monitoring

przetwarzanie jest
niezbędne dla
wypełnienia prawnie
ZAKŁAD
usprawiedliwionych
POMIAROWOcelów realizowanych
BADAWCZY
Zapewnienie
przez administratorów
ENERGETYKI
Joanna Wilczek
danych albo
bezpieczeństwa
"ENERGOPOMIA
odbiorców danych, a
R-ELEKTRYKA"
przetwarzanie nie
SP. Z O.O.
narusza praw i
wolności osoby, której
dane dotyczą.

Osoby
wchodzące na
teren obszaru
monitorowane
go

Tylko podmiotom
od osób, których upoważnionym
dane dotyczą
na mocy
przepisów prawa

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

Archiwum
zakładowe

ZAKŁAD
Ustawa z dnia 14
POMIAROWOlipca 1983 r. o
BADAWCZY
narodowym zasobie
ENERGETYKI
Joanna Wilczek
archiwalnym i
"ENERGOPOMIA
archiwach (Dz.U. z
R-ELEKTRYKA"
2016 r., poz. 1506)
SP. Z O.O.

Archiwizacja
dokumentów

Osoby, których
od osób, których Tylko podmiotom
dotyczą
dane dotyczą
upoważnionym
Struktura wszystkich zbiorów
materiały
oraz z innych
na mocy
archiwalne
źródeł
przepisów prawa

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

Newsletter

ZAKŁAD
POMIAROWOZgoda osoby, której
BADAWCZY
dane dotyczą, na
ENERGETYKI
Joanna Wilczek
przetwarzanie danych
"ENERGOPOMIA
jej dotyczących,
R-ELEKTRYKA"
SP. Z O.O.

Promocja i
informowanie o
wydarzeniach i
ofertach

Zarejestrowani
subskrybenci
newslettera

Tylko podmiotom
od osób, których upoważnionym
dane dotyczą
na mocy
przepisów prawa

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

E-mail

5

przetwarzanie jest
konieczne do realizacji
ZAKŁAD
umowy, gdy osoba,
POMIAROWOktórej dane dotyczą,
Stworzenie bazy
Dane
BADAWCZY
jest jej stroną lub gdy danych klientów i
potencjalnych
ENERGETYKI
Joanna Wilczek
jest to niezbędne do
potencjalnych
klientów
"ENERGOPOMIA
podjęcia działań przed
klientów
R-ELEKTRYKA"
zawarciem umowy na
SP. Z O.O.
żądanie osoby, której
dane dotyczą,

6

ustawa z dnia 20
ZAKŁAD
kwietnia 2004 r. o
POMIAROWOpromocji zatrudnienia
Dopełnienie
BADAWCZY
Stażyści/prakty
i instytucjach rynku
obowiązku
ENERGETYKI
Joanna Wilczek
kanci
pracy (tekst jednolity: wynikającego z
"ENERGOPOMIA
Dz. U z 10 maja 2016 przepisów prawa
R-ELEKTRYKA"
r. poz. 645 z późn.
SP. Z O.O.
zm.).

7

przetwarzanie jest
konieczne do realizacji
ZAKŁAD
umowy, gdy osoba,
POMIAROWOktórej dane dotyczą,
Dane
BADAWCZY
jest jej stroną lub gdy
kontrahentów
ENERGETYKI
Joanna Wilczek
jest to niezbędne do
oraz klientów "ENERGOPOMIA
podjęcia działań przed
R-ELEKTRYKA"
zawarciem umowy na
SP. Z O.O.
żądanie osoby, której
dane dotyczą,

Wykonanie
umowy

NIP, nazwa, typ firmy, logo, od osób, których Tylko podmiotom
dane dotyczą
upoważnionym
kraj, województwo, powiat,
miejscowoœæ, kod pocztowy,
oraz z innych
na mocy
ulica, dzielnica
źródeł
przepisów prawa

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

Imiê nazwisko, adres
Tylko podmiotom
zamieszkania i do
od osób, których upoważnionym
Stażyści/praktyk
korespondencji, telefon, data i
anci
dane dotyczą
na mocy
miejsce urodzenia , p³eæ, adres
przepisów prawa
e-mail

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

Tylko podmiotom
NIP, nazwa, typ firmy, logo,
kraj, województwo, powiat, od osób, których upoważnionym
miejscowoœæ, kod pocztowy,
dane dotyczą
na mocy
ulica, dzielnica
przepisów prawa

nie dotyczy

nie dotyczy

2-10-2017

Klienci i
potencjalni
klienci

Klienci,
kontrahenci

