Klauzula Informacyjna
dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej
RODO), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś
wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam
informacje, które pomogą Ci to ustalić.
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa jest: Burmistrz
Kolbuszowej.
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych –
Lucyną Wyka -w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej – Lucyną Wyka - za pomocą adresu
e-mail: rodo@kolbuszowa.pl lub telefonując pod numer: 17/2271333 wew. 424.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, zaktualizowania
żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz
również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do
ich przenoszenia. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - masz prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem
zatrudnienia oraz realizacji wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, pomoc socjalna,
zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia
roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami,
jeśli takie się pojawią.
Podanie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas
ciążących takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji,
ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym
podatkowych,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub
realizacji roszczeń cywilnoprawnych
oraz – art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak
dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj.
przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw
wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja
BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych,
w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego „zmuszeni.”
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego
przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas
umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym
związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym
terminem przedawnienia w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Obecne przepisy nakazują nam przechowywać przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo
inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty.
W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie.
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio
odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych, księgowych
pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy. Ponadto dane będą przetwarzane przez
zatrudnionych przez nasz Urząd Radców Prawnych. W pozostałych przypadkach odbiorcami
Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych /np. firmy informatyczne/.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
profilowane.
Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
Podanie wymienionych w klauzuli danych jest obligatoryjne jako niezbędne do zawarcia
i realizowania stosunku pracy oraz korzystania z uprawnień pracowniczych.
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