
Bydgoszcz, dnia ….................... roku

Pan(i)
…...................................

 Klauzula informacyjna dla osoby zatrudnionej zgodna z przepisami Rozporządzania
Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pana(i) danych osobowych jest ….............................................................
z siedzibą w ….............................................................................................;

2) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych;
3) Pana(i)  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  umowy oraz w związku z

przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f RODO a także
art.  221 kodeksu  pracy  oraz  innych  przepisów  z  zakresu  prawa  pracy,  ubezpieczeń
społecznych oraz zdrowotnych, przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawnych powiązanych z zatrudniania;

4) odbiorcą Pana(i)  danych osobowych będą urzędy i  organy administracji  publicznej  w
kraju i Unii Europejskiej;

5) Pana(i)  dane  osobowe nie  będą  przekazywane do państwa trzeciego bądź  organizacji
międzynarodowej;

6) Pana(i)  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  ustawie  o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o narodowym
zasobie  archiwalnym  i  archiwum;  w  przypadku  umowy  o  pracę:  10  lat  od  chwili
zakończenia  stosunku pracy;

7) posiada  Pan(i)  prawo dostępu do treści  swoich danych,  obowiązek ich poprawiania  i
uzupełniania w przypadku zmiany, a także prawo ich sprostowania i prawo wniesienia
sprzeciwu; w przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo
do ich  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  i  przenoszenia,  a  także  prawo cofnięcia
zgody  na  ich  przetwarzanie,  które  powinno  być  wyrażone  w  formie  pisemnej  lub
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym;

8) ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pana(i), iż przetwarzanie Pana(i) danych osobowych narusza przepisy RODO oraz
inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9) podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz niezbędnym
dla zawarcia umowy o pracę;

10) Pana(i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane.

Zapoznałem się

…..............................................................
        

              (podpis osoby zatrudnionej) 
                    


