
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat 

w Ustrzykach Dolnych 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie 

się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 

38 – 700 Ustrzyki Dolne Z administratorem można się skontaktować: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne; 

 drogą telefoniczną pod numerem: 13 471 18 37; 

drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: wtz.ustrzykidolne@op.pl lub 

biuro@wtzustrzykidolne.pl 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

1) Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o pracę oraz wypełnienia obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów związanych z rolą pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 

lit b) RODO, (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie, w przypadku danych innych niż 

wymaganych przepisami prawa), art. 9 ust. 2 lit a) RODO (zgoda na przetwarzanie, jeżeli 

w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii zawartych w art. 9 ust. 1 RODO), jak 

również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności: 

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

b) ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych; 

c) przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

2) Pani/Pana dane przetwarzane są również w celu przeprowadzenia badań związanych z medycyną 

pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, 

w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

stosunku pracy wynosi 50 lat dla pracowników zatrudnionych do 31.12.2018 r. oraz 10 lat dla 

pracowników zatrudnionych po 01.01.2019 r. licząc od końca, w którym stosunek pracy rozwiązano 

lub wygasł. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w celu medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do 

pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne, 

o których mowa w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
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dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz 

wzorów stosowanych dokumentów 40 lat po ustaniu narażenia. 

5. ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności: Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych, bankom, urzędom Krajowej Administracji Skarbowej, Komornikom Sądowym, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, dostawcom usług z zakresu medycyny pracy, Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia (w przypadku pracowników świadczących usługi medyczne), podmiotom świadczącym 

usługi prawnicze, partnerom handlowym, kontrahentom, wyłącznie w zakresie danych służbowych, 

a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody pracownika, 

operatorom pocztowym i firmom kurierskim. 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO. 

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, w tym do ich kopii. 

2) Przysługuje Państwu prawo sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO. 

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych. W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając 

podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

3) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO. 

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji ma obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod 

warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

b) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania; 

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Administrator 

jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych 

w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator 

poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia żądania. 

4) Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w następujących przypadkach, gdy: 

a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora; 

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się 

usunięciu swoich danych osobowych; 

c) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 



W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator 

może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za 

Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej z uwagi na ważne względy interesu publicznego. W razie 

niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

5) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych 

osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych 

danych osobowych innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to 

przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. W razie 

niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

6) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca domniemanego naruszenia (Urząd Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa, telefon: 22 531 03 00). 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych określonych w pkt 3 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (poza danymi 

uzyskanymi na podstawie zgody). Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości 

nawiązania stosunku pracy. 

9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia 2016/679. 


