
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –  UCZESTNIK PPK 

 
 

Dane Administratora 
Danych Osobowych 

[dalej ADO] 

 

Nazwa ADO:  
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 
ul. Szkolna 5    

Kod pocztowy 16-061  Miejscowość : Juchnowiec Kościelny 

 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Danych [dalej IOD] 

Rafał Andrzejewski, iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,   tel-504976690. 
Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cel przetwarzania 

danych osobowych 

Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane będą  w celu: 

 Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków wynikających z obsługi PPK. 

 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze 
Przepisy Ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności: 

 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  

 Ustawa  z  dnia  4  października  2018  r. o pracowniczych planach kapitałowych  

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych 
 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

osobowych. 

Podanie danych jest obowiązkowe a ich zakres wynika z przepisów prawa. Brak ich podania 
skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z obsługi PPK. 
 

Odbiorcy danych. 
Udostępnianie 
danych. 
Powierzanie 
przetwarzania 
danych. 
 

 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą jest oznaczona osoba fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak 

uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być 

zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów 

przetwarzania. 

 

Kategorie odbiorców: Instytucja Finansowa w rozumieniu PPK. 

 

Zlecenie przetwarzania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie ADO wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu 

teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja pracownicza, i zapewnieniem 

bezpieczeństwa tego systemu, jak również. dostawcom usług IT, technicznych, czy 

organizacyjnych które umożliwiają wspierających funkcjonowanie ADO  - przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy powierzenia przetwarzania z 

ADO i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

Kategorie odbiorców: serwis IT, zewnętrzne usługi kadrowe, zewnętrzne usługi płacowe. 

mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl


Okres 
przechowywania 

danych. 

Pani/Pana dane przechowywane będą w szczególności przez okres trwania stosunku pracy 
oraz okresy prawem określone, w szczególności: 

 50 lat zgodnie z art.125a ust. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

 10 lat zgodnie z art.125a ust. 4a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

 10 lat zgodnie z art. 94 pkt 9b) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

 
Prawa osoby której 

dane dotyczą. 
Ma Pani/Pan prawo do: 

 żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa, 

 żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego 

dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,  
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z 

przepisów RODO. 

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 

 

 
 

 

 

 


