
Klauzula informacyjna 

dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z nawiązaniem stosunku pracy 
 

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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO), 
 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w związku z nawiązaniem 
stosunku pracy jest Żłobek Gminny Maluszek, Kolonia Pliszczyn 184, 20-258 Kolonia Pliszczyn, w 
imieniu którego działa Dyrektor. 

  
2. Inspektorem ochrony danych jest Robert Gostkowski, adres do korespondencji jak w pkt. 1. 
 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa: art. 22 Kodeksu 

pracy oraz  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 
sprawie dokumentacji pracowniczej, w celu realizacji obowiązków Administratora, związanych 
z zatrudnianiem pracowników. 

 
4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (w tym: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznej, właściwemu 
Urzędowi Skarbowemu, oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia). 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych 
oraz ich elektronizacją (10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustanie stosunek pracy)  
  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
7. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w niezbędnym zakresie  wynika z przepisów prawa 

regulujących zasady nawiązania stosunku pracy z Administratorem (patrz pkt.3).  
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

Potwierdzam zapoznanie się z ww.  klauzulą informacyjną : 

 

Data ……………………… Podpis czytelny…………………………………………………………… 


