KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „DOM NR 1” I „DOM NR 2” W KIJANACH

Zgodnie z dyspozycją art. 13, art. 14 i art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), zwanego dalej
„Rozporządzeniem RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Dom nr 1” , Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom nr 2”
zwane dalej również „Placówką”.
2. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym:
jacek.siedlec@op.pl (Pan Jacek Siedlec - inspektor ochrony danych).
3. Placówka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), aktów
wykonawczych do powyższej ustawy, a także w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających ze stosunku pracy oraz zawartej umowy o pracę.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO -przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,
b. Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO –przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze,
c. Art. 9 ust. 2 lit b) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy
prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia
praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji umowy o pracę, w
ramach której i w związku z którą Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez
okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń –do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami
kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do
odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
powszechnie obowiązującego (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwy Urząd
Skarbowy, organy sądowe) oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja dokumentów.

7. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od pracownika oraz innych podmiotów
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości
realizacji przez Placówkę celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach
których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie
będą one profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych –prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie , które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia RODO.

