
Załącznik 1b 
 

RODO 

Dom Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II 

Klauzula informacyjna dla pracowników 
 

Dom Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w 
Głownie im. Jana Pawła II zwany dalej: „Administratorem”.  
Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-015 Głowno, 
ul. Karasicka 51 lub telefonując pod numer: 42 716 30 01. 
Może Pani/Pan również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem 
powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Mariusz Stasiak vel Stasek, 
pisząc na adres: biuro@msvs.com.pl 
 

2. Pani/Pana  dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie 
Pani/Pana  danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 
czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie 
dobrowolne. 

 
3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z 

realizacją powyższych celów. Pani/Pana  dane udostępniamy jedynie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Bank, US, ZUS, Komornik) oraz 
podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora tj. Firma 
Informatyczna serwisująca oprogramowanie, Radca Prawny, Serwis monitoringu, 
Firma Ochroniarska, Informatyk, firmy szkoleniowe. Szczegółowe informacje o tych 
podmiotach możesz uzyskać w dowolnym momencie w Sekretariacie 

 
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych.  
 
5. Pani/Pana  dane będą przechowywane przez okres stosunku pracy oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów (50 lat lub 10 lat dla umów o pracę i umów 
oskładkowanych, 5 lat dla umów bez składek ZUS) 

 
6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych. Prawo do usunięcia danych jeżeli Administrator nie ma prawa 
przetwarzać Pani/Pana  danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej 
zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 

 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
8. W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji.  
 
 


