1
Nazwa zbioru danych

2
Nazwa administratora danych,
adres, REGON

3
Nazwa i adres na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawiciela administartora
danych jeżeli przetwarzanie
danych odbywa
się w państwie
nie dotyczy

4
5
Nazwa i adres podmiotu
Podstawa prawna
któremu administrator danych upoważniająca do prowadzenia
(2) powierzył ich przetwarzanie
zbioru danych
nie dotyczy

zgoda kandydata

6
Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dane osobowe
kandydatów do pracy

Feronia SA
ul. Grzybowska 2/29
REGON 360793326

dla potrzeb prowadzenia
procesów rekrutacyjnych
(rekrutacja i selekcja)

Dane osobowe
pracowników

Feronia SA
ul. Grzybowska 2/29
REGON 360793327

nie dotyczy

mBank SA
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

niezbędne do
realizacji umowy

dla potrzeb realizacji
umów cywilno prawnych zawartych
pomiędzy Feronia SA a
mBankiem

Dane osobowe
pracowników

Feronia SA
ul. Grzybowska 2/29
REGON 360793328

nie dotyczy

MAC Auditor Sp z o.o.
Ul. Obrzeżna 5/8

niezbędne do
realizacji umowy

dla potrzeb realizacji
umów cywilno prawnych zawartych
pomiędzy Feronia a
MAC Auditor Sp z o.o.

Zbiór umów cywilno prawnych

Feronia SA
ul. Grzybowska 2/29
REGON 360793329

nie dotyczy

nie dotyczy

niezbędne do realizacji umowy

dla potrzeb realizacji
umów cywilno prawnych zawartych
pomiędzy Feronia SA a
kontrahentami

7
Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzane w zbiorze

8
Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

CV kandydatów do pracy imię, nazwisko,
adres,
telefon, email,
data i miejsce
urodzenia,
kwalifikacje,
wykształcenie,
przebieg
dotychczasowego
zatrudnienia + pozostałe
jak wyżej winformacej
momencie
imiona i nazwiska
Obejmuje
związane i niezbędne do
wykonywanej pracy w
tym w szczególności;
imiona i nazwisko,
adres email,
numer telefonu do
kontaktu,
nr PESEL,
podstawa prawną i data
zatrudnienia,
stanowisko służbowe,
login wewnętrzny,
okres zatrudnienia,
charakter wykonywanej
pracy,
miejsce wykonywania
pracy,
data nieobecności w
pracy,
przyczyna (rodzaj)
nieobecności w pracy,
kod nieobecności w
pracy
imiona i nazwiska

imiona i nazwiska
osób podpisujących
umowę;
imiona nazwiska oraz
dane kontaktowe
pracowników stron
umowy upoważnionych
do kontaktów

9
Sposób zbierania
danych do zbioru (z
uwzględnieniem czy dane
pochodzą od osób których
dotyczą czy z innych
źródeł)

bezpośrednio od
kandydatów, także
drogą
elektroniczną;
pośrednio od
kandydatów - za ich
zgodą

ze zbioru danych
osobowych
kandydatów do
pracy, z którymi
podpisano umowę
o prace lub inną
umowę cywilnoprawną

bezpośrednio od
kandydatów i
pracowników, także
od kandydata do pracy
drogą
dane osobowe
elektroniczną;
obejmujące: imię i
pośrednio od
nazwisko, imiona
kandydatów i
rodziców, datę
pracowników - za
urodzenia, miejsce
ich
zamieszkania (adres do
zgodą. Zakres
korespondencji),
zbieranych danych
wykształcenie, przebieg zgodny z Kodeksem
dotychczasowego
Pracy
zatrudnienia. Od
pracownika ponadto:
innych danych
osobowych, imion,
nazwisk i dat urodzenia
dzieci, numeru PESEL
oraz innych danych,
jeżeli obowiązek ich
podania wynika z
odrębnych przepisów
(art. 221 k.p.).
imiona i nazwiska
za pośrednictwem
osób podpisujących
przedstawicieli
umowę;
prawnych stron
imiona nazwiska oraz
umowy (przy
dane kontaktowe
konstruowaniu
pracowników stron
umowy upoważnionych
umowy)
do kontaktów

10
11
Sposób
Odbiorca lub
udostępniania
kategoria
danych ze zbioru (z odbiorców którym
uwzględnieniem czy dane
dane mogą być
ze zbioru są udostęniane
przekazywane
nie dotyczy
dane nie są

12
Przekazywanie
danych do
państwa
trzeciego
(Tak/Nie)
NIE

13
Data wpisu
zbioru do
rejestru

14
Data ostatniej
aktualizacji
informacji o zbiorze
lub data wykreślenia
zbioru
z rejestru
01.03.2018
01.03.2018

przekazywane
innym podmiotom

nie dotyczy

zgodnie z
zawartymi
umowami

NIE

01.03.2018

01.03.2018

nie dotyczy

zgodnie z
zawartymi
umowami

NIE

01.03.2018

01.03.2018

NIE

zgodnie z
zawartymi
umowami

NIE

01.03.2018

01.03.2018

