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DOM POMOCY SPOLECZNBJ

w Radziechowicach
Radzieńowice Pierwsze nr 2, 97-56l LadzĘ

pow. radomszczański, woi. Ędzkie
Tel.łax 44 684 08 21

NP n7-fi -19-249, REGON 00031 1 740
KLAUZULA lNF)RMACY]NA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE\ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informu jęPana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Administrator powołał lnspektora ochrony
Danych, z którym można skontaktować się:

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

lnformacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Okres przechowywania da nych:

Ma Pana/Pani prawo do:

Podane przezPanią/Pana dane są:

Klauzula informacyjna dla pracownika
zatrudnionego na umowę o pracę

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Radziechowice Pierwsze nr 2,97-561, Ładzice

Magdalena Dąbrowska
rel.44 684 08 21 adres e-mail biuro@dpsradziechowice,pl

realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa

ustawa z dnia 26 czerwca t974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. z 20t8 r., poz,977 z poźn. zm.)

Pana/Pani dane są przekazywane do:
- obsługi kadrowo - płacowej;

- Urzędu Skarbowego,
- ZUS-u;

- KRUS-u - dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego
ubezpieczenia społecznego;
ubezpieczenia gru powego;

- firm szkoleniowych w celu wydania zaświadczenia;
- firmy Arisco w..I r.,*fi:j;!xl:rorl.rrowania kadrowo -

- kancelarii prawnej - tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych
oraz państw trzecich.

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez:
. Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.2019 r.- 50 lat od daty

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

zakończenia stosunku pracy,

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszeniadanych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

wymogiem ustawy zdniaż6 czerwca t974r, Kodeks Pracy(Dz. U. z 2018
r., poz.9t7).

Brak podania danych skutkuje: niewywiązaniem się z wymogów ustawy.
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