
Przejscie tygodniowo oplacanych pracownikow na elektroniczne zestawienia wyplat (payslips) 
 
W związku iz nadal podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić dobre samopoczucie naszych 
współpracowników i zminimalizować ryzyko koronawirusa w Greencore, przedstawiamy planowane 
przejście na internetowe zestawienia wypłat(payslips) dla tygodnio opłacanych pracownikow.  
 
W ciągu następnego tygodnia nasz zespół HR będzie wspierał tygodniowo opłacanych pracowników, 
aby zapewnić płynne przejście, dzięki czemu będą mogli uzyskać dostęp do zestawien plac online.  
 
Jeśli dotyczy to Ciebie, musisz uzyskać dostęp do internetowego programu zestawien wypłat za 
pośrednictwem naszego portalu My Core Benefits portal. Jeśli nie masz konta na My Core Benefits, 
mamy kilka wskazówek, jak to zrobić - dokument PDF jest dołączony do tej wiadomości e-mail. Można 
również wyświetlić film instruktażowy do uzyskiwania dostępu za pośrednictwem telefonu 
komórkowego lub komputera. 
 
Kiedy internetowe potwierdzenia wyplat (payslips) będą dostepne, nie będziesz już otrzymywać 
papierowych kopi  w miejscu pracy. Zamiast tego będziesz mógł przeglądać payslip online, w dowolnym 
momencie.  
 
Jakie są korzyści z elektronicznych zestawień wypłat?  
 

• Pomaga nam zminimalizować ryzyko koronawirusa w Greencore  

• Indywidualny i bezpieczny profil dostępny 24 godziny na dobę/365 dni w roku 

• Możliwość wyświetlania potwierdzenia wypłaty na dzień przed dniem wypłaty i wcześniej niż 
obecnie otrzymujesz je w Greencore 

• Drukowanie i pobieranie kart wypłat/P60s/P11Ds bezpośrednio na komputer, tablet lub 
smartfon  

• Twoje potwierdzenia wypłat nigdy się nie zgubią  

• Są one bardziej przyjazne dla środowiska i umożliwiają znaczne oszczędności dla naszej firmy  

• Dostęp do historycznych danych payslip, jak również wyciągi P60s i P11d (te narzedzia będzią 
dostępne w późniejszym terminie)  

 
Jak uzyskać dostęp do elektronicznych zestawień wypłat?  
 
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jest zarejestrowanie się w my core 
benefits – naszym internetowym portalu korzyści dla współpracowników. Aby to zrobić, musisz przejść 
do: https://mycorebenefits.rewardgateway.com/ - załączony plik PDF zawiera przewodnik krok po 
kroku.  
 
Po zalogowaniu się, twoje zestawienia wypłat będzią dostępne na kafelku o nazwie "Portal payslip" na 
stronie głównej.  
 
Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub pytania dotyczące My Core Benefits, skontaktuj się  bezpośrednio 
pod numerem 0203 780 1891 lub e-mailem na employeesupport@rewardgateway.com  
 
Informacje prawne  
 
Przechodzimy na internetowe potwierdzenia wypłat, aby zapewnić, że wywiązujemy się z naszego 
prawnego obowiązku zapewnienia naszym kolegom potwierdzeń wypłat w sposób opisany powyżej.  
 
Aby ułatwić wypłaty online, musimy udostępnić swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 
ubezpieczenia społecznego i numer pracownika/payroll ID z My Core Benefits Rewards Gateway, aby 
zweryfikować użytkowników i upewnić się, że jesteś jedyną osobą, która może uzyskać dostęp do 
twoich odcinków wypłat. Podzielimy się Twoimi wypłatami z Paragonem, który prześle je na nasz 
internetowy portal payslip. 
 
W przypadku, gdy nie będziesz już pracował dla Greencore, Twoje dane osobowe będą 
przechowywane przez naszych administratorów danych przez maksymalnie 60 dni od ostatniego dnia 
zatrudnienia.  
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Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i twoich praw, skontaktuj się z naszym 

menedżerem ds.zgodnosci i raportowania danych - Joelle Taylor joelle.taylor@greencore.com  możesz 

również odwiedzić stronę internetową Biura Komisarza www.ico.org.uk 
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