Zatrudnienie pracownika
Gmina Dopiewo
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia
˛
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
˛
z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporza˛
dzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul.
Leśna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomoca˛ adresu email: iod@dopiewo.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe sa˛ przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy o prac˛e,
b) art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiazków
˛
wynikajacych
˛
z prawa pracy lub zawartej umowy
cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiazków
˛
z zakresu BHP, rozliczanie
wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urz˛edów czy archiwizowania akt
osobowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiazku
˛
prawnego wynikajacego
˛
z art. 8 ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2191) oraz z regulaminu ZFŚS,
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń zwiazanych
˛
z zawarta˛ umowa˛ o prac˛e, stosowanym monitoringiem
wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu/ monitoringiem lokalizacji pojazdów służbowych,
e) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezb˛edne do wypełnienia obowiazków
˛
i wykonywania szczególnych praw przez pracodawc˛e w dziedzinie prawa pracy, w tym
przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
4. Dane osobowe moga˛ być przekazywane nast˛epujacym
˛
odbiorcom danych:
a) bankom - celem wypłaty wynagrodzeń,
b) organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem
wykonania cia˛żacych
˛
na administratorze obowiazków,
˛
c) podmiotom świadczacym
˛
benefity dla pracowników i współpracowników,
d) podmiotom świadczacym
˛
usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
e) podmiotom świadczacym
˛
usługi pocztowe tj. Poczta Polska i kurierzy,
f) podmiotom obsługujacym
˛
systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
g) podmiotom świadczacym
˛
dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, ksi˛egowości, podatków lub usługi doradcze.
5. Ma Pani/Pan prawo do żadania
˛
od Administratora:
a) dost˛epu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych, które sa˛ nieprawidłowe,
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c) ograniczenia przetwarzania:
i. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia si˛e Pani/Pan usuni˛eciu tych danych,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale sa˛ one
potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrz˛ednych interesów Administratora nad podstawa˛ takiego sprzeciwu,
d) usuni˛ecia danych, gdy:
i. dane nie sa˛ już niezb˛edne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie wyst˛epuja˛ nadrz˛edne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
iii. dane sa˛ przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn
zwiazanych
˛
z Pani/Pana szczególna˛ sytuacja,˛
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie b˛eda˛ przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie b˛eda˛ profilowane i nie nastapi
˛ zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe b˛eda˛ przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu
zatrudnienia:
a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o prac˛e m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu
Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art.
118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
b) do momentu wygaśni˛ecia obowiazku
˛
ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane sa˛ przez
okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy badź
˛ okres do 10 lat
m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
c) dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz
w pozostałej dokumentacji np., we wnioskach pracowników o świadczenia b˛eda˛ przechowywane
przez okres 5 lat. Z tym, że dokumenty płatnicze, które sa˛ dowodem opłacenia składek oraz terminu
ich opłacenia b˛eda˛ przechowywane do czasu przedawnienia zobowiazań
˛
podatkowych;
9. Podanie przez Pania/Pana
˛
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o prac˛e.
10. Dane osobowe Użytkowników sa˛ przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniajace
˛ ochron˛e przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiazuj
˛ acego
˛
prawa.
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