
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEZ SAMSUNG 

  

 

I. Wskazanie administratora 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa (Samsung). 

 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych: 

 

Samsung przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z zatrudnieniem tj.: 

a)  w celu wykonania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 221, art. 94 

Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, oraz przepisów podatkowych 

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. i c. RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b. i h. RODO);  

b) a także dla celów niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w relacji pracownik – pracodawca (w szczególności związanych z zarządzaniem 

zasobami ludzkimi w organizacji, oceną pracy pracowników, organizacji lub prowadzenia szkoleń 

pracowniczych (w tym szkoleń zwiększających kompetencje), zapewnieniem pracownikom benefitów 

pracowniczych, delegowaniem pracowników w podróże służbowe, organizowaniem działalności integracyjnej 

dla pracowników, zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i mienia Samsung w tym prowadzenie 

monitoringu wizyjnego w siedzibie Samsung, oraz stosowania innych form monitoringu (w tym: monitoringu 

ruchu sieciowego oraz monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu systemów informatycznych) a 

także poprzez system kontroli dostępu oraz rejestracji Twojego czasu pracy, etc. Szczegóły dotyczące zasad 

monitoringu pracy na służbowym sprzęcie znajdują się w Polityce Wykorzystania Sprzętu Komputerowego.); 

c)   a także w razie wyrażenia dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

III. Obowiązek podania danych osobowych Samsungowi 

 

Obowiązek podania przez Twoich danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy, aktów wykonawczych 

do niego, jak również innych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, oraz 

przepisów związanych z przedmiotem działalności Samsung. W zakresie realizacji celów wymienionych w pkt 

II lit. b) powyżej, podanie danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających z tam 

wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Samsung. 

 

Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od 

okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zatrudnieniu lub świadczeniu pracy na rzecz Samsung. 

 

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  

 

 

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych 



 

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą 

być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

1. organom władzy publicznej w tym urzędom państwowym oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

prawa np. Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

jednostkom służby medycyny pracy;  

2. podmiotom powiązanym z Samsung, w tym w ramach grupy kapitałowej Samsung, przy realizacji obowiązków 

raportowych i sprawozdawczych (np. jako przekazywanie danych do celów administracyjnych); 

3. klientom, dostawcom, kontrahentom Samsung oraz osobom trzecim w relacjach z Samsungiem, w zakresie i 

w celu niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym w celach 

kontaktowych w imieniu i na rzecz Samsung; 

4. podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych); 

 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów tj. w 

zakresie realizacji zawartej przez Ciebie z Samsung umowy o pracę, przez okres do czasu zakończenia jej 

realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung 

uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II lit. b) powyżej.  

 

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi co do zasady 10 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, jednak dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę między 

01.01.1999 r. a 31.12.2018 r. – okres przechowywania dokumentacji wynosi co do zasady 50 lat od ustania 

stosunku pracy. 

 

Jednocześnie wizerunek utrwalony na nagraniach kamer CCTV przechowywany będą przez Samsung przez 

okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią 

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Samsung jako pracodawca powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

Dane z systemu kontroli dostępu obejmujące także weryfikację Twojego czasu pracy, przechowywane będą 

przez Samsung przez okres nieprzekraczający 1 roku. W przypadku, w którym dane stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Samsung jako pracodawca powziął wiadomość, iż 

mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 1 roku ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

  

  

 



 

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

W związku z przetwarzaniem przez Samsung Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub 

niekompletne;   

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) ;  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. 

7. prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie). W tym przypadku 

przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

O szczegółach dotyczących realizacji powyższych praw i związanych z nimi ograniczeniami (realizacji niektórych z tym 
praw możemy odmówić, jednak w takiej sytuacji wskażemy Ci uzasadnienie) możesz uzyskać kontaktując się za 
pośrednictwem adresów wskazanych w punkcie IX Dane kontaktowe.  

 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Samsung Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

 

W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi grupy Samsung możemy przekazywać Twoje 

dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj. do państw trzecich. W takich przypadkach 

gwarantujemy, że podobny poziom ochrony Twoich danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez 

wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń: 

1. przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające 

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; 

2. wykorzystujemy odpowiednie umowy (tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych) zatwierdzone przez 

Komisję Europejską lub opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo 

Twoich danych. 

W ramach realizacji Twoich praw zapewniamy Ci również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków 

zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do Państw trzecich. 

 

 

IX. Dane kontaktowe 

 



 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

Samsung, a także przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt na adres: Samsung Electronics Polska Sp. 

z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: dane.osobowe@samsung.com, 

zaś dla pracowników i współpracowników R&D utworzyliśmy dedykowany adres rodo.rd@samsung.com   

 

Masz także alternatywnie możliwość zgłoszenia żądania realizacji swoich praw, poprzez wypełnienie 

formularza dostępnego na www.samsung.com , zgodnie z dostępną na stronie instrukcją. 
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