
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Pracownicze Plany Kapitałowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016r. 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 

osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że: 

Tożsamość Administratora Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku reprezentowana przez 
Dyrektora jednostki, adres: ul. Szkolna 13, 39-230 Brzostek 

Dana kontaktowe Administratora Administratora reprezentuje Dyrektor jednostki z którym można się skontaktować telefonicznie –  
 nr tel. 14 6830313 lub drogą elektroniczną – dyrektorspbrzostek@wp.pl 

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych 

 tel.: 14 68 30 376 w.22 

 e-mail: iodcuw@brzostek.pl 
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania  

i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z przystąpieniem i uczestnictwem w programie PPK 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:  
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. 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; 

 Umowa o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym zawarta w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy: 
Szkołą Podstawową im. KEN w Brzostku a Esaliens PPK SFIO 

 Umowa o prowadzenie  pracowniczych planów  kapitałowych zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy 
Szkołą Podstawową im. KEN w Brzostku a Esaliens PPK SFIO  

–art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na 
administratorze 

 Ustawa z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [Dz.U.2020.1342 ze zm.] 
art. 2 ust. 3 [dane identyfikujące uczestnika PPK - imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres 
do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w 
przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer 
paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają 
obywatelstwa polskiego;] 

–art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z 

realizowaniem zadań przez jednostkę  
 Art. 10d. Ustawy o Samorządzie gminnym [t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.] [Uprawnienie jednostki 

obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca jest uprawniona do 

przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu 
niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. 

 Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dn. 16 listopada 2016r. ze zm. 

 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Nr 1/2019 z dn. 02.01.2019r. pomiędzy szkołą a 
Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.  

Odbiorcy danych Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
w tym Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z którym Administrator zawarł 
umowę na realizację PPK; 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy 
powierzenia  

Okres przechowywania danych Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celu/celów dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy, tzn. 
dane będą przetwarzane przez okres 10 lat -z art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na treść art. 94 ust. 9b Kodeksu pracy dotyczy on wszystkich grup osób 
zatrudnionych. 

Prawa podmiotów danych Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści swoich danych 

 sprostowania, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 sprzeciwu 

Prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o dowolności lub 

obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby zostać objętym programem PPK i jest ono wymogiem 
ustawowym. 

Przekazanie danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji 

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.   
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