
INFORMACJA  

o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z 

siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41 – telefon 32 2 66 34 26. W imieniu Administratora działa 

Dyrektor. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować osobiści w 

siedzibie Administratora, pod adresem e-mail: iod@mosir.sosnowiec.pl oraz telefonicznie: 32 2 66 34 26 w. 

71. 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się  w w związku z przepisami prawa (Kodeks pracy) i są 

niezbędne do wykonania umowy art.6 ust. 1 lit.b) RODO,  zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, 

stosownie do art. 6 ust. lit. c) RODO, jako zgody na publikację wizerunku/stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora (monitoring wizyjny na terenie obiektów MOSiR oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje 

ich niepodania 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celach wynikających lub związanych ze 

stosunkiem pracy, jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte wyko-

nanie uprawnień lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W przypadku wyrażenia zgody na prze-

twarzanie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem wynikającym z prze-

pisów prawa, oraz warunkiem zawarcia umowy. 

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe 

Pani/Pana dane  będą przekazywane: firmom obsługującym programy kadrowo-płacowe, ubezpieczycielowi w 

związku z ubezpieczeniem grupowym, podmiotom medycyny pracy, Urzędowi Miasta w Sosnowcu,  innym 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. 

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe                                                         

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

od daty rozwiązania umowy o pracę lub jej zakończenia, mając na względzie przepisy ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. Ma Pani/Pan możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej do końca 

miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania. W przypadku jej 

nieodebrania dokumentacja zostanie zniszczona. Zapis z monitoringu przechowywany będzie do 

mailto:iod@mosir.sosnowiec.pl


nadpisania, ale nie dłużej niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Admini-

stratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  i prawo przenosze-

nia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana 

prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 

8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony 

praw i wolności osób, której dane dotyczą.  Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do 

państwa trzeciego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


