
 
 
 

Klauzula Informacyjna  

(pracownicy) 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny 

we Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, zwany dalej Administratorem lub Towarzystwem 

Wiedzy Powszechnej.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej jest Pan Mariusz Kania z którym można 

skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. związanym z zawarciem i realizacją umowy o pracę, w tym wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów 

prawa pracy (regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), 

księgowych i podatkowych, zabezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b. sprawozdawczym, statystycznym i archiwizacji; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 

a.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz innymi obowiązującymi Administratora przepisami; 

b. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie danych 

innych niż te, o których mowa w pkt a), udzielona przez pracownika zgodnie z art. 221a i art. 221b Kodeksu 

pracy, 

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty medycyny pracy oraz inne upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.  

6. Państwa Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz 

zgodnie z przepisami prawa.    

7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



 
 
 

9. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o pracę. Podanie danych osobowych w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne; 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Treść zgody dla celów rekrutacji : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny we Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, podanych w celu zatrudnienia. 

 

Data………………………………                        Podpis……………………………………………   


