
 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracownika 
 

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia. 

Administrator danych 
Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 
maja 17.  
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym 
można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 
Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: iod@pwsz.wloclawek.pl 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:  

 współpracy w ramach świadczenia pracy na rzecz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
w szczególności dla realizacji zawartej umowy o pracę, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, 
przyznawanie świadczeń socjalnych, zarządzania podróżami służbowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracowników, 
w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę 
dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku przetwarza 
je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do celów oceny zdolności pracownika do pracy oraz zapewnienia 
opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO); 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenia mienia; 
w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. 
 
Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, tj:  

 w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników i 
realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy) – 
przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku; 

  w zakresie realizacji umowy o pracę, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, 
przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu 
okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy i kodeksu cywilnego;  

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i 
policja) oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
umowy.  

Prawa związane z przetwarzaniem 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj.  
prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku celu przetwarzania, a tym samym zawarcia umowy.  

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu 
profilowania. 
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