
Informacja o zasadach przetwarzania przez Związek Powiatów Polskich 

danych osobowych w związku z zatrudnieniem pracownika 

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w art. 13 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) – dalej RODO. 

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Powiatów Polskich w siedzibą 

w Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000094303. 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie korespondencji 

drogą e-mailową na adres biuro@zpp.pl. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązków wynikających z zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, realizacja zobowiązań publicznoprawnych Administratora 

będących konsekwencją zawarcia umowy o pracę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwykłych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W zakresie tzw. danych osobowych 

wrażliwych podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit b RODO 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 

praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy 

oraz przepisów określających terminy przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych, 

w tym podatkowych, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.   

W przypadku umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych okres 

przechowywania danych osobowych może być dodatkowo uzależniony od warunków 

umowy lub decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa uniemożliwia zawarcie umowy o pracę. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub 

ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych osobowych – na zasadach 

określonych w RODO.  

8. Decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany.  

9. Administrator przekaże dane osobowe innym odbiorcom danych, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dane są 

przekazywane do urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku 

umów, w których wynagrodzenie jest finansowane lub współfinansowane ze środków 

publicznych, w związku z realizacją przez Administratora Projektów, dane osobowe będą 

przekazywane Liderowi projektu oraz Instytucji właściwej do rozliczenia projektu.  Dane 

osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę 



o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 

finansowej oraz informatycznej.  

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

         

     Zapoznałam/em się:  

             

                Data i podpis pracownika  

 


