
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadania 

pracownicze plany kapitałowe 

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dukli, zwana dalej 

Administratorem, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres ul. 

Kościuszki 13, 38-450 Dukla, tel. 13 43 315 70, e-mail:dyrektor@szkola.dukla.pl 

2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

email:inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia bądź rezygnacji 

z pracowniczych planów kapitałowych. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z realizacji  przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, w przypadku podania nr telefonu oraz adresu email podstawą do 

przetwarzania będzie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda poprzez czynność podania tych 

danych. 

5. Przetwarzanie danych w ww. celu jest obowiązkowe i określone ustawowo. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres wymagany kategoria archiwalną B10 tj. 10 licząc od roku następującego po 

zakończeniu sprawy. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby 

i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: 

wybrany podmiot na prowadzenie PPK tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA 

z siedzibą w Warszawie. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

żądania: 1) prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych 

osobowych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich 

przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, zgoda została wycofana, 

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych 

jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 

zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.  

9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można w każdym momencie wycofać. 

10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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