
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(dla pracowników)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy  w Oświęcimiu 

(PUP) – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 

Oświęcim (tel. 33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44;  e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl) 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu jest Pan Ireneusz 

Drabik (e-mail: iod@pup.oswiecim.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zadań ustawowych nałożonych na 

pracodawców w szczególności  przez: Kodeks pracy i ustawę o systemie ubezpieczeń 

społecznych, realizacji szkoleń na podstawie art. 6 ust 1 pkt „b” i „c” oraz art. 9 ust. 2 pkt „b” 

(dane dotyczące zdrowia) 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 osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c – 

„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze”, art. 6 ust. 1 pkt. b  -  „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”). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, podmioty świadczące usługi na rzecz PUP z zakresu pracowniczych badań 

okresowych i kontrolnych, podmioty realizujące szkolenia pracownicze w tym z zakresu BHP. 

Ponadto w zakresie danych pracowników publicznych służb zatrudnienia przetwarzanych w 

rejestrze danych o rynku pracy Ministrowi właściwemu ds. pracy lub innym podmiotom, 

realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Pani/Pana dane osobowe 

mogą być również przekazane innym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na 

podstawie ustawy w szczególności, komornikom sądowym, sądom, policji, prokuraturze. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

a. Jeżeli stosunek pracy został nawiązany 1 stycznia 2019 r. lub później – okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 

pracownika obejmuje okres zatrudnienia oraz okres 10 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym stosunek pracy ustał. Jeżeli stosunek pracy został nawiązany po 

dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r.  

- i pracodawca złożył raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych – 50 letni okres przechowywania akt osobowych pracownika liczony 

od dnia ustania stosunku pracy ulega skróceniu do 10 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony, 

- i pracodawca nie złożył raportu informacyjnego – okres przechowywania akt osobowych 

pracownika wynosi 50 lat licząc od dnia ustania stosunku pracy. 

b. Jeżeli stosunek pracy został nawiązany wcześniej, tj. do dnia 31 grudnia 1998 r. – okres 

przechowywania akt osobowych pracownika wynosi 50 lat licząc od dnia ustania stosunku 

pracy. 

c. Ponadto w zakresie danych pracowników publicznych służb zatrudnienia przetwarzanych w 

rejestrze danych o rynku pracy dane te mogą być przetwarzane przez okres 50 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy. 

7. Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 



zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:  

a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego 

obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlega administrator danych (t.j.: prawa polskiego), lub do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi danych. 

b) W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie 

publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na 

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (t.j.: prawa polskiego), jak również, 

jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, które jest 

niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane adresowe: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

fax. 22 531 03 01 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne do 

wykonania/zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia na 

Pana/Pani żądanie działań, przed zawarciem umowy lub brak możliwości zawarcia/wykonania 

umowy. 

 

 

 


