
Klauzula informacyjna  – pracownicy/wolontariusze/osoby 

zatrudnione na umowy cywilnoprawne Fundacji im Doktora Piotra 

Janaszka PODAJ DALEJ. 

RODO-Rozporządzenie 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE. 

Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych 

należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, 

rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie.  

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Doktora Piotr Janaszka Podaj Dalej, z siedzibą w 

Koninie, przy ulicy Południowej 2a, o numerze identyfikacyjnym NIP 6652679972 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : fundacja@podajdalej.org.pl, pod 

numerem telefonu +48 63 2112219 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
 

Cel przetwarzania danych osobowych. 
Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu związanych z przepisami 

Kodeksu Pracy oraz w celach związanym z zatrudnieniem : 

 Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych , 

 cele podatkowe 

 Bezpieczeństwo i organizacja pracy 

 Promowanie działalności Fundacji 

 Integracja, budowanie relacji w zespole itp. 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, 

której są Państwo stroną oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania ciążących na Fundacji 

obowiązków prawnych. 

 

Okres przechowywania danych osobowych. 

Państwa dane będą przechowywane przez okres 50 lat na podstawie Kodeksu Pracy oraz do momentu odwołania 

zgody, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów. 

 

Udostępnianie danych osobowych.  

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, 

na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora - ZUS w 

związku ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych, Urząd Skarbowy w związku z obowiązkiem podatkowym, 

podmiotom z branży ubezpieczeniowej, medycyny pracy, podmioty świadczące usługi prawne, sądy i inne 

instytucje powiązane np. związane z zajęciem komorniczym, dostawca usług IT, podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską.  

 

Udostępnianie danych osobowych do państw trzecich. 

Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46/WE. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy. 

mailto:fundacja@podajdalej.org.pl

