
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)  

w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej zwane „RODO”) Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 
informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół 
Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku jest: Dyrektor 
Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego  
w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk, telefon: 59 842 48 31,  adres 
poczty elektronicznej: sekretariat@mechanik.slupsk.pl 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można 
kierować do Inspektora Danych Osobowych w ZSMiL w Słupsku za pomocą adresu 
poczty elektronicznej: iod@radcamielnik.pl 

3. Zakres danych, jakich pracodawca  żąda od pracowników celem zawarcia w ich 
imieniu umowy o prowadzenie PPK obejmuje dane pracownika, które zgodnie  
z ustawą o PPK pracodawca ma obowiązek zebrać od pracownika i przekazać 
odpowiedniej instytucji finansowej, czyli tzw. dane identyfikujące uczestnika PPK 
(imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku 
osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer 
paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, 
które nie posiadają obywatelstwa polskiego)- art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o PPK) 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowanego procesu związanego  
z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące 
przepisy prawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 4 października 
2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom finansowym, z którymi 
zawarte będą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Dane te będą również 
udostępnione Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A., który prowadzi ewidencję 
uczestników PPK w systemie teleinformatycznym (art. 58 ustawy o PPK). 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (art. 125a ust.4a 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 94 ust. 9b kodeksy pracy). 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące 
uprawnienia: prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do żądania 
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sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
 


