
KLAUZULA INFORMACYJNA – pracownicy

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  roku
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

Administrator danych 
osobowych

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  z  siedzibą  przy  ul.   Wrocławskiej  250,  63-800
Gostyń, tel. 65 300 22 40, e-mail: mgops@gostyn.pl

Inspektor danych osobowych Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się pod adresem:
Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej, ul.  Wrocławska  250,  63-800
Gostyń, e-mail: iod@mgopsgostyn.pl

Cele przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- zawarcia i wykonywania umowy o pracę
-  wykonywania  obowiązków  wynikających  z  prawa  pracy,  w  tym  prowadzenia
dokumentacji kadrowo-płacowej, prowadzenia rozliczeń z pracownikami, zgłaszania
pracownika do odpowiednich  urzędów, wypełniania  obowiązków względem ZUS,
urzędów skarbowych, NFZ,
-  obsługi  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych:  wykonania  umowy
o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK,
- wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów,
- wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli zgody będą
wyrażane.

Podstawy prawne 
przetwarzania danych 
osobowych

Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h, i RODO w związku z art.  221 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy; ustawą z dnia 13 października 1998 roku
o  systemie  ubezpieczeń  społecznych;  ustawą  z  dnia  21  listopada  2008  roku
o  pracownikach  samorządowych;  ustawą  z  dnia  25  czerwca  1999  r.
o  świadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie  choroby
i  macierzyństwa;  ustawą  z  dnia  17  grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i  rentach
z  Funduszu  Ubezpieczeń  Społecznych,  ustawą  z  dnia  4  października  2018  r.
o  pracowniczych  planach  kapitałowych,  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.
o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  oraz  wydanych  aktów
wykonawczych,
- art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych –
jeśli zgody będą wyrażane.

Odbiorcy danych osobowych 
lub kategorie odbiorców  

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przekazane  wyłącznie  podmiotom,  które  są
uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione
podmiotom, z którymi Ośrodek zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych
dla  systemów  informatycznych  wykorzystywanych  przy  ich  przetwarzaniu.  W
przypadku  przystąpienia  do  PPK  dane  osobowe  będą  przekazane  instytucji
finansowej, z którą  zawarto umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK – PKO TFI
S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Chłodna  52,  00-872  Warszawa,  która  będzie
prowadziła dla Pana/Pani pracownicze plany kapitałowe.

Informacje o zamiarze 
przekazania danych do 
państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu nie przekazuje danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania 
danych osobowych lub 
kryteria ustalenia tego okresu

Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane przez  okres  trwania  stosunku  pracy,
a  następnie  archiwizowane  przez  okres  wskazany  w  Rzeczowym  wykazie  akt
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu – 10 lat.

Prawa osób, których dane 
dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: 
1. dostępu do swoich danych osobowych, 
2. sprostowania swoich danych osobowych, 
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
4. przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 
z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniu ze względu na
podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Informacja o prawie 
wniesienia skargi do organu 

Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

mailto:iod@mgopsgostyn.pl


nadzorczego

Obowiązek podania danych 
osobowych

Podanie  danych  osobowych  wymienionych  w  art.  221  Kodeksu  Pracy  jest
obligatoryjne  a  w  pozostałym  zakresie  jest  dobrowolne.  Niepodanie  danych
osobowych  będzie  skutkować  brakiem  możliwości  wypełnienia  obowiązków
prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

Profilowanie danych 
osobowych

Pani/Pana  dane  osobowe nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
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