KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z PRZEKAZYWANIEM
DANYCH UCZESTNIKÓW PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO ADMINISTROWANEGO PRZEZ STAROSTWO
POWIATOWE W OTWOCKU
Pani/Pana: ……………………………………..
Pracownika Starostwa Powiatowego w Otwocku
na stanowisku: ………………………….

Strona

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych dla danych przekazywanych w związku z Pana/Pani uczestnictwem
w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest Starostwo Powiatowe w Otwocku z siedzibą, przy ul. Górnej
13, 05-400 Otwock, reprezentowane przez Starostę Otwockiego.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Darią Bartnicką pod adresem email: iod@powiat-otwocki.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Zakres danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy
oprowadzenie PPK (dane pracownika, które zgodnie z ustawą o PPK pracodawca ma obowiązek zebrać od
pracownika i przekazać odpowiedniej instytucji finansowej, czyli tzw. dane identyfikujące uczestnika PPK,
to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego (art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o PPK);
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) Art. 221§ 4 Kodeksu pracy pracodawca żąda innych danych niż określone w§ 1 i3 tego artykułu, gdy jest to
niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) ustawa zdnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (bez pozyskania danych
identyfikujących uczestnika PPK pracodawca nie jest wstanie zawrzeć umowy z wybraną instytucją
finansową i tym samym wywiązać się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawę);
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
•wspieranie osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele emerytalne,
•w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających dla Starostwa Powiatowego w Otwocku z
obsługi PPK,
•doprowadzenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
•zbierania danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy
oprowadzenie PPK
,•właściwego dopasowania PPK do potrzeb użytkowników,
6. Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione na
podstawie przepisów prawa: profesjonalne podmioty pośredniczące przy zawarciu Umowy
o zarządzanie PPK, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz inne na rzecz podmiotów,
instytucje i podmioty kontrolujące.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane
będą przetwarzane z poszanowaniem zasady ograniczenia ich przechowywania, wynikającej z art. 5 ust. 1 lit. e
RODO.
9. PPK to system ściśle związany z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia pracownika,
dlatego zgodnie z art. 125 a ust. 4 a ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz art. 94 pkt. 9 b Kodeksu pracy okres przechowywania takiej dokumentacji powinien wynosić 10 lat;
10. Posiadacie Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO oraz ich sprostowania z godnie z art.16
RODO,
b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
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Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że:

c) żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
d) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w
indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie;
12. Podanie danych jest dobrowolne, jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości zawarcia umowy na zarządzanie z wybraną instytucją finansową i tym samym
wywiązaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawę. Jest niezbędne w celu wprowadzenia danych
rejestracyjnych oraz podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

Ja, ……………………………….., niżej podpisana/y, oświadczam, że powyższe informacje zostały mi przekazane w dniu
……………………………………… r., i że informacje te są dla mnie zrozumiałe.
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………………………………………………………………….
Czytelny podpis

