
Po uzupełnieniu formularza zamówienia prosimy o przesłanie skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym na 
adres: raport.placowy@audit.com.pl 

LOKALNY RAPORT PŁACOWY 2022 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłaszamy uczestnictwo w Lokalnym Raporcie Płacowym 2022 

 

WYBÓR WARIANTU UCZESTNICTWA: 
Proszę wstawić znak X lub V w polu odpowiadającym wybranej przez Państwa opcji: 

1. WERSJA PEŁNA - Firma udostępnia dane dotyczące wynagrodzeń i decyduje się na zakup pełnej wersji 
raportu. Raport zostanie udostępniony w wersji elektronicznej w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz 
angielskiej. 

☐ WERSJA PEŁNA ELEKTRONICZNA 3 900 zł + VAT 

☐ WERSJA PEŁNA DRUKOWANA 4 200 zł + VAT 

2. WERSJA NIEODPŁATNA - Firma udostępnia dane dotyczące wynagrodzeń, ale nie decyduje się na zakup 
pełnej wersji raportu. Nieodpłatnie otrzymuje część I – ogólną oraz analizę dwóch wybranych stanowisk 
zawartych w raporcie w wersji elektronicznej. 

☐ WERSJA NIEODPŁATNA 

DANE FIRMY – UCZESTNIKA RAPORTU: 

Pełna nazwa firmy:   

Adres firmy:   

NIP:   KRS:  

Zgłaszający:  E-mail:  

  Tel.:  

Dane osoby, do której mają zostać przesłane arkusze służące do zebrania danych statystycznych 

Imię i nazwisko:  Stanowisko:  

E-mail:  Tel.:  

  

INFORMACJE DODATKOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W przypadku wybrania opcji odpłatnej, płatność za raport nastąpi przelewem w ciągu 7 dni po otrzymaniu Lokalnego Raportu 
Płacowego 2022 oraz faktury. 

2. Powielanie lub kopiowanie w celach komercyjnych oraz udostępnianie Raportu osobom trzecim jest zabronione. 

3. Chcesz otrzymać powiadomienia o naszych usługach: szkoleniowych, rekrutacyjnych, pracy tymczasowej, 
doradztwa HR, w tym o promocjach? – wypełnij: 

telefon: ___________________________________ 
e-mail: ____________________________________ 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AUDIT HR Sp. z o.o. informacji handlowych (w tym marketingowo-promocyjnych) dotyczących 
świadczonych usług z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje 
mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na adres: audit@audit.com.pl 
Jako formę kontaktu wybieram: 

 wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS) na podany wyżej adres e-mail lub telefon 

 połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR) na podany wyżej numer telefonu. 

W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUDIT HR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-

400) ul. Walczaka 20 jest nasz prawnie uzasadniony interes rozumiany jako marketing bezpośredni świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania. 

 

   

pieczątka firmy  data i podpis zgłaszającego 

 

   

  data i podpis odbiorcy arkuszy 

mailto:raport.placowy@audit.com.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej RODO) 

informujemy, że:  
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Audit HR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 20 w Gorzowie Wlkp., KRS nr 0000318623.  
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz Twoich praw – drogą mailową na adres: iod@audit.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.  
3. W związku z tym, że świadczymy różne usługi, Twoje dane mogą być przetwarzane w różnych celach, zakresach i na różnej podstawie 

prawnej określonej w RODO, przez określony czas:  
a) REALIZACJA PROCESÓW REKRUTACYJNYCH  

Jeżeli przekazujesz nam swoje CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy bądź w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne 
będziemy przetwarzać Twoje dane podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – 

odpowiednio na udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych rekrutacjach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 

ust. 2 lit. a RODO.  

Dane osobowe w celu przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez 3 lata, liczone od 1 stycznia roku kalendarzowego, który 
następuje po roku w którym wyraziłeś przedmiotową zgodę. W ostatnim miesiącu przed nadejściem ww. terminu zostanie do Ciebie 
wysłany link (ewentualnie zadzwonimy do Ciebie), za pośrednictwem którego możliwe będzie wyrażenie zgody na pozostawienie 
swojego CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy w naszej bazie przez okres kolejnych trzech lat, w tym możliwe 
będzie zaktualizowanie o tych danych. Niezależnie przysługuje Ci prawo do wcześniejszego odwołania zgody.  
Jeżeli natomiast nie wyraziłeś zgody na przyszłe rekrutacje, Twoje będą przetwarzane do dnia zamknięcia danego procesu 
rekrutacyjnego a następnie -– przy czym jedynie w formie przechowywania – przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

b) NAWIĄZANIE I PRZEBIEG ZATRUDNIENIA  
Jeżeli podjąłeś lub zamierzasz podjąć u nas zatrudnienie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z nawiązaniem (w tym ewentualną legalizacją, co dotyczy cudzoziemców) 
oraz przebiegiem stosunku zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Takie dane będą przetwarzane 
przez okres wynikający z przepisów prawa (np. prawa pracy, emerytalnych, ochrony zdrowia, podatkowych itp.). Ponadto jeżeli 
zamierzasz podjąć u nas zatrudnienie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu zawarcia i wykonania umowy  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas trwania umowy (jeżeli mocą umowy nabyliśmy prawa, to dane będą przetwarzane 
co najmniej przez czas trwania tych praw) i do momentu kiedy prawo od nas tego wymaga, w tym do upływu terminów do dochodzenia 

roszczeń. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisów prawa, takie dane 
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – do czasu odwołania zgody.  

c) REALIZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA  

Jeżeli korzystasz z naszych usług lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, Twoje dane kontaktowe oraz dane uzyskane  
w związku z realizacją takich usług będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli nie będziesz stroną takiej 
umowy a jedynie zostałeś przez swoją organizację wskazany jako tzw. osoba do kontaktu lub przetwarzamy Twoje dane, ponieważ 
zostały nam przekazane przez Twoją organizacje lub bezpośrednio przez Ciebie, gdyż jest to niezbędne do realizacji danej usługi (np. 
raport płacowy, szkolenie), to podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. jest nasz prawn ie 

uzasadniony interes polegający na realizacji zamówionej usługi – przez czas negocjowania umowy i jej trwania oraz do czasu upływu 
terminów do dochodzenia roszczeń.  

d) ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH  
Jeżeli korzystasz z naszych usług zachodzi konieczność archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 l it. c 
RODO – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.  

e) MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA  
W związku z prawnie uzasadnionym interesem, możemy prowadzić marketing produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność, do czasu wniesienia 
sprzeciwu. Prowadzenie działań marketingowych może się w szczególności odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, przy czym pod warunkiem, że wyraziłeś odrębną zgodę (na otrzymywanie wiadomości elektronicznych lub połączeń 
głosowych).  

f) DOCHODZENIE ROSZCZEŃ  
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w ograniczonym zakresie także po wygaśnięciu innych podstaw ich 
przetwarzania w związku z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO – do czasu ich 

przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.  
g) CELE STATYSTYCZNE  

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie 

prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na 
usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową, inną podstawę prawną przetwarzania – w razie 

gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.  
4. Twoje dane mogą być przekazane:  

▪ Potencjalnym pracodawcom oraz pracodawcom-użytkownikom; 
▪ Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi np. outsourcingu podatkowego lub prawnego, usług IT, oprogramowania, 

hostingu, BHP, hotelowe, zakwaterowania oraz szkoleniowe, pocztowe i kurierskie, medycyny pracy, bankowe oraz 

ubezpieczeniowe;  

▪ Organom władzy i administracji państwowej, w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.  
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów lub przepisów prawa do stosowania odpowiednich technicznych  
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi  
przepisami.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zrealizowania usług, zrealizowania 

procesów rekrutacyjnych bądź nawiązania zatrudnienia.  
6. W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
8. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnym momencie w formie pisemnej 
lub elektronicznej na adres: iod@audit.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 


