Załącznik nr 11 d do
Polityki Ochrony Danych Osobowych w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA
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) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta informuje, iż:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a, 50-007 Wrocław;
2.
Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych
świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
a. 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.,
szczególnie art. 221 Kodeksu Pracy,
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie
danych innym podmiotom,
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny,
monitoring systemów informatycznych, promocja realizowanych działań);
3.
Odbiorcami
Pani/Pana
danych
osobowych
będą:
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych, Urząd Skarbowy, PFRON, Medycyna pracy, zewnętrzne usługi ochrony mienia
oraz inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami;
4.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami
Kodeksu Pracy i innych ustaw, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn
biznesowych oraz do momentu odwołania zgody;
5.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
6.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie;
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.
Dane nie będą poddane profilowaniu.
9.
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

