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KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, in-
formuję Pana/Panią, że: 
 
Administratorem Pana/i Danych jest: 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Mielcu 
Ul. Wojsławska 278 39-300  Mielec 

 
Dane kontaktowe IOD: 

 
Ewa Kozioł-Zielińska 

bop.mielec@psoni.org.pl 
 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Realizacji obowiązku prawnego. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia 
i zapewnienia świadczeń socjalnych. 
 

 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych jest: 

Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 917 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a, b, c, f oraz art. 9 lit. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016). 
 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmio-
tów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie 
są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz 
państw trzecich 

 
Okres przechowywania danych: 

 
Pana/Pani dane będą przechowywane przez: 

 Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.-50 lat 
od daty zakończenia stosunku pracy; 

 Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 
a 31.12.2018 –50 lat od daty zakończenia stosunku 
pracy, jeżeli nie zostały złożone dokumenty: ZUS 
OSW i ZUS RIA; 

 Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 
a 31.12.2018 -10 lat od daty zakończenia stosunku 
pracy, jeżeli zostały złożone dokumenty ZUS OSW 
i ZUS RIA; 

 Pracownicy zatrudnieni od 01.01.2019 r. -10 lat od 
daty zakończenia stosunku pracy. 

 
 
Ma Pana/Pani prawo do: 

 
 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 

sprostowania, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 917). Brak podania danych skutkuje: 
nie wywiązaniem się z wymogów ustawy. 

 
Pana/Pani dane: 

 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmo-
wania decyzji ani profilowaniu 
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