INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CISEWIU
Zgodnie z 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 (dalej: RODO) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 35,
83-440 Karsin. Kontakt: email: dps.cisewie@powiatkościerski.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@dpscisewie.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
-

realizacji procesu zatrudnienia,
przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
-

ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych, ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, inne przepisy w dziedzinie
prawa pracy, ubezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej.

5. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane w ramach świadczenia usług dla
administratora: BHP oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne.
Administrator w procesie zatrudnienia nie przekazuje Pani danych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe, zgodnie z wyżej wskazanymi podstawami prawnymi będą przetwarzane przez:
-

-

okres 10 lat (po 01.01. 2019) i okres 50 lat (przed 01.01. 2019) - liczonych od dnia 01 stycznia
roku następującego po roku, w którym ustał stosunek pracy - w zakresie dokumentowania
procesu zatrudnienia,
okres 5 lat (liczonych od dnia 01 stycznia roku następującego po zaprzestaniu korzystania ze
świadczeń) w zakresie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan złożyć do Administratora
wniosek o:
- dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich
kopię na podstawie Art. 15 RODO,
- sprostowania, czyli poprawienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach
opisanych w Art. 17 i 18 RODO,
- przenoszenia danych, czyli przesłania danych osobowych innemu administratorowi,
w przypadkach opisanych w Art. 20 RODO,
- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Inspektorem ochrony
danych, kontakt z Inspektorem jak w pkt. 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wnikającym z przepisów
prawa, niezbędnym do procesu zatrudnienia (umowa o pracę). Niepodanie danych osobowych
skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy o pracę.

