
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:  
PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY – PRACOWNIK (UCZESTNIK PPK)  

 

Na podstawie art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy: 

 

Administrator danych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w 
Pabianicach reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Pułaskiego 29, 95-200 Pabianice, 
tel: (+48) 422152245 e-mail: 2lopabianice_sekretariat@interia.pl  
Inspektor Ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: 
e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl  telefonicznie 693 337 954 lub pisemnie na adres administratora z pkt 1.  
Cel i podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe (dane identyfikujące pracownika) będą przetwarzane przez pracodawcę (podmiot 
zatrudniający) w celu zebrania ich i przekazania instytucji finansowej odpowiedzialnej za prowadzenie PPK 
pracownika, a niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o prowadzenie PPK w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i z art. 221 § 4 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze).   
Okres przechowywania danych  
Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu określonym powyżej będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia 
obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa (przez okres 10 lat zgodnie z art. 
125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b Kodeksu 
pracy).   
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: instytucja finansowa obsługująca Państwa PPK, organy i inne 
instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, uprawnione podmioty na podstawie zawartej z administratorem 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia dodatkowych usług na rzecz 
obsługi PPK.  
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu prawo:  

• dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,  

• ograniczenia przetwarzania danych,  

• przeniesienia danych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania,  

• wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania pozostałych danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy 
o prowadzenie PPK przez instytucję finansową.  
Profilowanie danych  
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddawane profilowaniu. 
Przekazywanie danych 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

 
 

……………………………………… 
            (Podpis pracownika) 
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