Klauzula informacyjna dla pracowników
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) informuj, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej
„Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa
Dyrektor tego Domu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszka Radtke, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: iod@dps-lesny.waw.pl
3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz
bezpieczeństwo i organizacja pracy:
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• Medycyna pracy
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Urząd Skarbowy
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• Usługi BHP
• PZU S.A. – dobrowolne ubezpieczenie grupowe
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz przechowywane zgodnie
z art. 94 ust. 9 b Kodeksu pracy przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres
przechowywania dokumentacji pracowniczej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie
wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
Domu Pomocy Społecznej „Leśny” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

