1. Nazwa zbioru danych osobowych
Dane dotyczące zatrudnienia pracowników

2. Dane adresowe Administratora danych osobowych
(ADO)
3. Dane adresowe przedstawiciela ADO
4. Dane adresowe podmiotu któremu ADO powierzył
przetwarzanie danych osobowych

Lubelskie Dworce S.A.
ul. Nadstawna 2, 20-120 Lublin
NIP: 712-015-07-05
Nie dotyczy,

COMMTRONIX Wojciech Wajcht,
Jakubowice Konińskie, ul. Cedrowa
9/11, 21-003 Ciecierzyn

5. Podstawa legalności prowadzenia zbioru danych
- zgoda osoby której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.)
- jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Dopełnienie obowiązków dotyczących zatrudnienia
7. Opis kategorii osób, których dane przetwarzane są w zbiorze
- potencjalni kandydaci do pracy
- aktualnie zatrudnieni
- byli pracownicy
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
- Imię i nazwisko, w przypadku kobiet nazwisko panieńskie; imiona rodziców,
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji,
- seria i numer dowodu osobistego; numer PESEL,
- miejsce pracy; stanowisko/funkcja; warunki wynagrodzenia;
- numery kont bankowych
Inne dane osobowe przetwarzane w zbiorze
- przebieg pracy zawodowej; informacje dotyczące wynagrodzenia,
- dane osobowe członków rodziny,
- orzeczenia lekarskie z badań wstępnych i okresowych
- inne dane dotyczące zatrudnienia,
Zbiór nie zawiera danych wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
(dane wrażliwe)
9. Dane do zbioru będą zbierane:
□ od osób, których dane dotyczą - tak

□ z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą - nie
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru:
□ podmiotom i osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa - tak

□ podmiotom i osobom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa - nie
11. Kategorie odbiorców, którym dane mogą być udostępniane:
Nie dotyczy
12. Informacja dotycząca przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy
Dane rejestrowe zbioru
Data wpisu zbioru do rejestru ABI : 2015-10-15
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru: 2015-12-21
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