Klauzula informacyjna dot. zbierania danych od pracowników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych Pracowników jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzewniu, adres: Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie. Możecie Państwo skontaktować się z nami
w następujący sposób:
- listownie na adres: Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie,
- przez e-mail: opsrzewnie@gmail.com
- telefonicznie: 29-767-30-11.
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iodo@ugrzewnie.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
jej rozliczenia w tym realizacji płatności i wypełniania obowiązków podatkowych, dochodzenia
roszczeń, archiwalnym.
4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) 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, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
b) art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- art.42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
5) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją
usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania);
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym
wykazie akt obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzewniu;
7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych , ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, uzyskania kopii swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości współpracy.

