KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKA
Szanowni Państwo,
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jeziorzanach.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest
Urząd Gminy Jeziorzany, reprezentowany przez Wójta Gminy. Mogą się Państwo z nim skontaktować w
następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany,
 poprzez formularz kontaktu na stronie: http://www.jeziorzany.eu/?c=mdKontakt-cmDodaj-28
 e-mailem: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu
 telefonicznie : +48 (81) 85 78 001.
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku
pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@pcat.pl lub listownie na adres: ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
1. realizacją umowy o pracę, a także umów cywilnoprawnych zawartych z Urzędem Gminy w
Jeziorzanach, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, przyznawanie świadczeń
socjalnych i benefitów, na podstawie o art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem
pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących
prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), ustawy o pracownikach
samorządowych, przepisów księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Pracownika mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, tj.







instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd
Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym Komornikom sądowym i
Policji,
bankom realizującym wypłatę wynagrodzenia,
podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Pracownika (m.in.
podmioty szkolące, świadczące usług księgowe, usługi prawne oraz IT),
agencjom ochrony mienia,
ośrodkom medycynie pracy,
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podmiotom prowadzącym szkolenia BHP.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku wynikającego z zawartej umowy z
Pracownikiem oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich
niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest
dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów
wskazanych wyżej.
Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo do:




dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie
Gminy w Jeziorzanach przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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