Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury reprezentowany przez
Dyrektora. Możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych w Miejskim
Klubie im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Będzińska 65.

2.

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest
Agata Kozłowska. Możesz się z nią skontaktować osobiście w czwartki między 15:30 – 16:30, pod
adresem ul. Będzińska 65 pokój 215, e-mail: rodo@kiepura.pl, nr telefonu 32-788-33-65.

3.

Przetwarzanie Pani / Pana danych odbywają się w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, art. 9 ust. 2 lit. b
RODO w celu prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, prowadzenie ewidencji
osób współpracujących na podstawie umowy zlecenie, zgłoszenia pracowników, współpracowników oraz
członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja oaz przekazywanie informacji o zwolnieniach, BHP i
prowadzenie rozliczeń z pracownikami i współpracownikami, naliczanie potrąceń, obliczenia składek ZUS
w celu spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa/ jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

4.

Podanie przez Panią/ Pana wskazanych danych jest niezbędne abyśmy mogli realizować postanowienie
zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenie.

5.

Pani / Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z
którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to banki, urzędy skarbowe, zus, inne firmy
ubezpieczeniowe ( dotyczy osób posiadających polisy ubezpieczeniowe) oraz firmy informatyczne
świadczące usługi dla Klubu.

6.

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Okres przechowywania w Miejskim Klubie
im. Jana Kiepury danych osobowych wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

7.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od administratora
dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawiki 2. Twoje prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z
przepisami RODO. Twoje prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

