1. Obowiązki informacyjne
a. OI wobec pracownika zlecenie – należy każdorazowo przy zawieraniu umowy zlecenie
załączać powyższy dokument do umowy głównej jako załącznik nr 1 do umowy.
b. Polityka prywatności – Należy zamieścić w dwóch miejscach:strona internetowa oraz
link do polityki prywatności umieszczonej na tej stronie na oficjalnym profilu Facebook.
c. Informacja o cookies – proszę o umieszczenie klauzuli na stronie zgodnie z
zamieszczonymi w dokumencie uwagami. Sugeruję, aby informacja wyświetliła się na
środku strony i wymagała interwencji użytkownika poprzez akceptację okienka. Jest to
bardzo ważny wymóg nie tylko na gruncie RODO, ale i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
d. Skrócona klauzula do formularza na stronie internetowej – proszę o zamieszczenie klauzuli
pod formularzem, pod zgodami marketingowymi, a przed opcją ,,wyślij”. Ponadto, proszę
o umieszczenie w klauzuli linku do polityki prywatności na stronie, zgodnie z
zamieszczonymi w dokumencie uwagami.
e. Skrócony obowiązek do maila – proszę o zamieszczenie do stopki każdego maila, który
obsługuje korespondencję elektroniczną oraz do maila głównego, który odbiera
wiadomości przesłane za pomocą formularza internetowego. Ponadto, proszę o
umieszczenie w klauzuli linku do polityki prywatności na stronie, zgodnie z
zamieszczonymi w dokumencie uwagami.
f.

Klauzula do monitoringu – Proszę, aby dokument był dostępny na recepcji, najlepiej w
dobrze oznaczonym miejscu, tak aby każdy miał swobodną możliwość zapoznania się z
pełną klauzulą. Ponadto proszę pamiętać o wyraźnym oznaczeniu miejsc
monitorowanych poprzez tabliczki informacyjne.

2. Upoważnienia– proszę o wystawienie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy
zlecenie zamieszczonego upoważnienia. Jest to wzór edytowalny, zatem można dostosować
każdorazowo do danego pracownika.
3. Dodatkowe uwagi/informacje
a) Proszę zwrócić uwagę na formularz kontaktowy. W chwili obecnej nie można wysłać
wiadomości tekstowej bez obowiązkowego wypełnienie wszystkich pół tj. adres e-mail, imię
i nazwisko czy też telefon. Niestety jest to niezgodne z przepisami RODO w zakresie
minimalizacji przetwarzania danych. Nie można wymuszać na użytkowniku podania takiego
zakresu danych, zwłaszcza że pod formularzem będą dobrowolne zgody marketingowe.
b) Zgody marketingowe nie mogą być wymuszane.
c) Czy są zawarte umowy powierzenia z wszystkimi dostawcami usług? Hosting, usługi
kadrowo-płacowe, monitoring, administrator strony/firmę utrzymującą stronę?

