
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA PERSONELU (zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło, pracownicy) 

 
Zgodnie z 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 rozporządzenie RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury z siedzibą w  Dąbrowie  Tarnowskiej. 
 

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. 
Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora 

danych:  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury  
33-200 Dąbrowa  Tarnowska ul. Kościuszki 11, e-mail: utwdt@interia.pl 
 

3. Rodzaj gromadzonych danych: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, 
Pesel, adres zamieszkania, nr konta bankowego, nr dowodu osobistego, status społeczny, 
wysokość wynagrodzenia, podstawowe dane dotyczące ustalenia wysokości wynagrodzenia i 
ubezpieczenia jak: staż pracy, wykształcenie, wysokość urlopów i zwolnień lekarskich, miejsce 
zatrudnienia (nazwa i adres zakładu pracy), rodzaj posiadanej umowy o pracę   i data jej 
obowiązywania ,osiągany poziom wynagrodzenia ( wyższy lub niższy od kwoty minimalnego 
wynagrodzenia). 

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnianie,  oraz bezpieczeństwo i 
organizacja pracy/wykonywania świadczeń. 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: 
1) jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną  

i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO ; 
2) w zakresie publikacji wizerunku odbywa się za Pani/ Pana zgodą, tj. na podstawie artykułu 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO;  
3) odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c)  Rozporządzenia RODO  oraz Kodeksu Pracy z dnia 

26 czerwca 1974 r. 
4) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, 
wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu) i 
odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/ będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych z mocy prawa oraz:  
1) Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa) 
2) Medycyna pracy 
3) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy o dzieło/ inne umowy cywilnoprawnej 
4) grantodawcy  

7. Pani/Pana dane osobowe [dot. pracowników]  przechowywane będą przez okres: 50 lat, na 
podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do 
momentu odwołania zgody. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również 
dla udokumentowania działalności Administratora. 
Pani/Pana dane osobowe [dot. zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło i innych umów 
cywilnoprawnych]  przechowywane będą przez okres i min 6 lat od zakończenia umowy, chyba że 
odrębne przepisy będą wymagały dłużnego okresu przechowywania [np. umowy o 
dofinasowanie], a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do 
momentu odwołania zgody. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 



 
 

niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również 
dla udokumentowania działalności Administratora. 

8. 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. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do podjęcia współpracy z Administratorem. 
11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
Zapoznałem się z powyższą klauzulą:  .......................................................................    [data i podpis] 

 

 


