Ogólna klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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:
I. Wskazanie Administratora
Administratorem danych osobowych jest Mobilis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 8,
02-495 Warszawa.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących
uprawnień, prosimy kierować pisemnie na powyższy adres siedziby.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu
Pracy i Kodeksu Cywilnego
oraz
w zakresie – nieobjętym obowiązkiem ustawowym lub umownym – na podstawie udzielonych Mobilis Sp. z o.o.
pisemnych oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.
Mając na uwadze wyżej wskazane podstawy prawne, dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. Realizacji i wykonania zawartej umowy o pracę, zgodnie z treścią ww. umowy oraz obowiązującymi
przepisami Kodeksu pracy, w tym m.in. w celu prowadzenia polityki kadrowo – płacowej przez Spółkę,
2. Celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę w związku z
charakterem świadczonej pracy / współpracy oraz specyfiką działalności gospodarczej Spółki, Spółka
może przetwarzać również dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Spółkę związanych ze świadczeniem usług przewozowych na podstawie umów zawartych w ramach
Ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Realizacji i wykonania przepisów związanych z ubezpieczeniem osób, mienia, w tym ubezpieczeniem
komunikacyjnym w ramach przepisów Prawa o ruchu drogowym.
4. Prowadzenia postępowania w sprawie kolizji/wypadku oraz prowadzenia postępowania
ubezpieczeniowego po kolizji/wypadku.
5. Realizacji i wykonania przepisów Prawa cywilnego związanych w szczególności z realizacją wykonania
postanowień Sądów, Komorników, Urzędów Skarbowych i innych uprawnionych urzędów państwowych.
6. Innych celach wskazanych w dotychczasowych i ewentualnie przyszłych oświadczeniach o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
III. Obowiązek podania danych osobowych Spółce
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub
współpracę z Mobilis Sp. z o.o. wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów związanych
z interesem spółki zawartym w punkcie II.1-2.
Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy / świadczenie pracy na rzecz firmy Mobilis Sp. z
o.o.
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IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, dane osobowe mogą być
udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne (min. ZTM) lub działającym
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
2. Podmiotom powiązanym ze Spółką, w tym w ramach powiązanych kapitałowo ze Spółką Mobilis Sp. z o.o.,
przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
3. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT,
placówkom medycznym, firmie świadczącej usługi BHP, firmom ubezpieczeniowym w zakresie grupowego
ubezpieczenia na życie, firmom ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego, kancelarii
prawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane w zakresie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z przepisami prawa i/lub w porozumieniu z Administratorem.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i pracowniczych dotyczących umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie
realizacji zawartej umowy o pracę lub współpracę, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nieobjętych obowiązkiem ustawowym lub umownym –
będą one przetwarzane przez okres do cofnięcia ich zgody chyba, że ich cel przetwarzania bądź charakter wskazany
w oświadczeniu o zgodzie przetwarzania konkretnych danych osobowych uzasadnia przetwarzanie przez okres
dłuższy, nie dłuższy jednak niż konieczny i niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym
zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawo do uzyskania informacji
o konkretnych odbiorcach danych osobowych.
2. Prawo do cofnięci a zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej
cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy RODO,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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