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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych w NGS Oil & Gas S.A., ul. Żwirki i Wigury 6b, 38-400 

Krosno informuję, że  

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest NGS Oil & Gas S.A., ul. Żwirki i 

Wigury 6b, 38-400 Krosno 

2. Przetwarzamy te dane w celach rekrutacji, prowadzenia ewidencji pracowników, zgłoszenia 

pracowników i członków rodziny do ubezpieczeń, szkoleń okresowych BHP pracowników, badań 

lekarskich. Podniesienia kwalifikacji pracowników 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o pracę, kodeks pracy 

4. Odbiorcą lub odbiorcami danych osobowych są ZUS, komornicy, banki urzędy skarbowe, firmy 

szkoleniowe i ubezpieczeniowe 

5. Zbierane dane będą/nie będą* przekazywane innym podmiotom. 

6. Zbierane dane będą/nie będą* przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Przetwarzane dane będą przechowywane przez okres zgodny z rejestrem czynności 

przetwarzania i zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania. Może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, zgłosić sprzeciw wobec 

przetwarzania oraz ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Będzie Pan/Pani 

powiadomiony(a) o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu 

przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego. 

9. Podanie ww. danych jest/nie jest* wymogiem ustawowym w przypadku, gdy nie jest 

obowiązkiem ustawowym jest umowne. 

10. Podanie ww. danych jest/nie jest* warunkiem zawarcia umowy. 

11. Pobierane od Pana/Pani dane będą/nie będą* poddawane procesowi profilowania.   

 

 

W związku z powyższym, zgadzam się/ nie zgadzam się* na przetwarzanie moich danych w celach 

Określonych powyżej. Oświadczam, że wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i wiem, że mogę ją 

wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

…………………………….………………………………….. 
Miejscowość, Data i Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 

 


