
Informacja nt. RODO 

1. Spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069009, 

kapitał zakładowy w wysokości 180.553.000,00 zł w pełni wpłacony (dalej „FPS”) 

oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych przekazanych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu 

kwalifikacyjnym na funkcje w Zarządzie FPS. Z administratorem można skontaktować 

się telefonicznie, pod numerem+48 61 307 8000, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem sekretariat@fpspoznan.pl oraz listownie przesyłając 

informacje na adres: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229. FPS oświadcza, 

że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych w FPS: Krzysztof Dziemian, iod@rodo.pl.  

2. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) będą przetwarzane przez FPS 

na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jedynie w celu i zakresie wynikającym ze zgody 

osoby, której dane dotyczą; 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na konieczność realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów FPS, polegających przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział, w ramach czego Rada 

Nadzorcza powiadamia wspólników Spółki o wynikach postępowania 

kwalifikacyjnego, o powołaniu wyłonionego kandydata na funkcję w Zarządzie 

FPS oraz przesyła stosowną uchwałę Rady Nadzorczej wraz z protokołem z 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Zgodnie z obowiązującym prawem FPS może przekazywać dane osobowe podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie FPS na podstawie umów o powierzenie przetwarzania 

danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT) oraz innym 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy 



ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania. Dane osobowe mogą 

być przetwarzane także przez członków Rady Nadzorczej oraz przez osoby 

upoważnione wykonujące obsługę administracyjno – prawną Rady Nadzorczej, 

zobowiązane do zachowania pełnej poufności i ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami prawa.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako 

państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 

której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 

dane te są przetwarzane, a po tym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, głównie do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe będą 

przechowywane przez dłuższy okres, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1. RODO.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

c) dostępu do swoich danych osobowych, 

d) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 

e) usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej 

do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub 

dane przetwarzane były niezgodnie z prawem, 

f) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy Pani/Pan kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych lub przetwarzanie jest niezgodne 

z prawem, ale Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 

w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy są one Pani/Panu potrzebne, 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdy Pani/Pan 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, ale Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, 

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy są one Pani/Panu 

potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  



h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, które przetwarzane są 

na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO, 

i) przenoszenia danych osobowych, 

j) wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, co nie wpływa na ważność czynności przetwarzania dokonanych przez 

Administratora danych wykonanych do czasu uzyskania przez Administratora danych 

wiedzy o cofnięciu zgody i z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wyklucza dalszy udział 

kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Żądanie od Administratora danych 

usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wyklucza dalszy udział kandydata 

w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak stanowi warunek 

konieczny, umożliwiający wzięcie udziału przez kandydata w postępowaniu 

kwalifikacyjnym.  

9. W oparciu o dane osobowe FPS nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 


