
 
Drodzy pracownicy i współpracownicy, 
 
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych 
osobowych. Z uwagi na to, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. obowiązane 
jest przeprowadzić procesy wdrożeniowe i dostosowawcze do nowych wymogów kierujemy do 
Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym jak przetwarzamy Państwa 
dane osobowe. 
 
Administratorem, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa 
danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z siedzibą w 
Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 18 A. Możecie się Państwo skontaktować z nami w 
każdej chwili za pośrednictwem swoich przełożonych lub na numery wewnętrzne i adresy e-mail 
obowiązujące w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A..  
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie nadto kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@das.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wykonania obowiązków wynikających 
z prawa pracy przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie 
wszelkich należności, zgłaszanie Państwa do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt 
osobowych. Jeżeli współpracujecie z nami na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, 
współpraca) Państwa dane także będziemy przetwarzać jedynie dla celów związanych z ich 
wykonaniem, w tym rozliczeniem. 
 
W ramach prawnie uzasadnionych celów administratora możemy przetwarzać Państwa dane w 
ramach prowadzenia przez nas monitoringu na terenie D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń 
Ochrony Prawnej S.A., ewidencji czasu pracy, czy wydawania identyfikatorów w ramach kontroli 
dostępu na teren D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. 
 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane bankom - celem wypłaty wynagrodzeń, 
organom państwowym typu ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem 
wykonania ciążących na nas względem Państwa obowiązków, spółkom świadczącym benefity dla 
pracowników i współpracowników. 
 
Państwa danych nie przekazujemy do państw trzecich. 
 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zobowiązującymi nas do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe 
przez lat 50, w niektórych przypadkach w nawiązaniu do ostatniej nowelizacji, przez lat 10. Jeśli 
okres przechowywania wybranych dokumentów jest krótszy będziemy przestrzegali tego 
krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będziemy przetrzymywać do 
czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń. 
 
Pamiętajcie, że przysługuje Wam prawo dostępu do danych ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych jak 
również wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
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Podanie przez Państwa danych w chwili nawiązywania współpracy było dobrowolne, jednakże 
niezbędne do zawarcia umowy i wykonania przez nasz wszystkich obowiązków z zakresu prawa 
pracy lub umów cywilnoprawnych. 
 
Pracując na Państwa danych nie wykorzystujemy systemów profilujących ani systemów 
prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących naszych 
pracowników lub współpracowników. 
 


