
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANU W ZWIĄZKU Z 

ZAISTNIENIEM WYPADKU PRZY PRACY / W DRODZE DO I Z PRACY  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku),  dalej RODO, informujemy: 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna  70,  
00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator. 
 
II. DANE DO KONTAKTU 

 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem email: 
dane.osobowe@gobarto.pl. 

 
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

 
Pani/Pana danych osobowe są przetwarzanie w celu przeprowadzenia i udokumentowania postępowania 
powypadkowego mającego na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, wypadku w 
drodze do pracy i z pracy lub wypadku związanego z pracą, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c  i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).  
 

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym. 
 
IV. ODBIORCY DANYCH 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: 
 
a) przetwarzającym dane w imieniu GOBARTO, czyli np. podmiotom realizującym usługi informatyczne i 

prawne; 
b) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa w tym m.in. Państwowa 

Inspekcja Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inne podmioty posiadające 
upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązujące. 

 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
 
Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 
 
VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 
a) dostępu do treści Pani/Pana danych; 
b) sprostowania ich, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 
c) usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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