
Zostałam/em poinformowana/y, że: 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Pracownicze Plany Kapitałowe 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem  
w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK) jest Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana II Sobieskiego w Czułówku z siedzibą: 32-061 Czułówek, ul. Jana III 
Sobieskiego 25,   telefon: 12 270 27 71. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest 
za pomocą adresu e-mail: nedzaodo@interia.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przystąpieniem i uczestnictwem 
w programie PPK. 

4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w związku z uczestnictwem w PPK, 
będzie się odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

5. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia 
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. 
7. Moje dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, 

• podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, 

• podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, 

• instytucji finansowej, z którą Administrator zawarł umowę. 

8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych oraz 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 5 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest konieczne, jeżeli chcę pozostać 

objęty programem PPK i jest ono wymogiem ustawowym. 

 

…………………………………………………………….. 

Data i podpis pracownika 


