
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) informuję, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest 

Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.  

2. W Miejskim Centrum Świadczeń powołany jest Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. Kontakt pod adresem iod@cuw.opole.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa w celu 

zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych 

ustaw. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu kontroli 

służbowej poczty elektronicznej (monitoring poczty elektronicznej) na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat lub 10 lat licząc  

od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy, na podstawie Kodeksu Pracy z dnia  

26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa tj.:  

a) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

b) placówce świadczącej usługi z zakresu medycyny pracy 

c) Poczcie Polskiej  

d) Centrum Usług Wspólnych 

e) związkom zawodowym 

f) podmiotom z którymi pracodawca współpracuje w ramach umów cywilno – 

prawnych w zakresie niezbędnym do ich realizacji 

g) firmom szkoleniowym przeprowadzającym szkolenia dla pracowników na 

zlecenie pracodawcy 

h) inne organy, które zgodnie z prawem mają do nich dostęp.   

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz przepisów 

szczególnych związanych z zatrudnieniem a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 


