
Klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników 
 

 *Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu związanym z zatrudnieniem oraz/lub przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS. 
 

*zaznaczyć                     

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. 

Zamkowy 1, tel.: 76 86 248 64, adres e-mail: ido@centrumzamek.pl, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy oraz poza jego siedzibą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz/lub 

przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS, 

3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa UODO), 

4. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, 

5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, 

6. dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 

2 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz 

upływu terminu dochodzenia roszczeń, 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Czytelny podpis pracownika/byłego pracownika 

 


