
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z programem Pracowniczych 
Planów Kapitałowych  

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?  
Administratorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze , reprezentowany przez Dyrektora 
ul. Wyspiańskiego 21, 65-001 Zielona Góra 
numer telefonu: 68 451 20 50; email: sekretariat@zsois.zgora.pl 

Z kim mogą się Państwo skontaktować?  
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych:  

 e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl 

 telefon: 880 100 367 

 pisemnie na nasz adres, wskazany powyżej.  

W jakim celu chcemy uzyskać dane osobowe?  
Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych, wynikających z obsługi Pracowniczych Planów 
Kapitałowych.  

Na jakiej podstawie chcemy uzyskać dane osobowe? 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c 
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), który wynika z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1342 ze zm.). 
W sytuacji, gdy składają Państwo rezygnację z dokonywania wpłat na PPK, podstawą będzie również Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1102). 

Jakie mają Państwo prawa?  
Ma Pani/Pan następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa). 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?  
Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa 
oraz firmie dostarczającej program do obsługi PPK tj. VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław. 
Jeżeli przystępuje Pani/Pan do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dane osobowe zostaną również przekazane instytucji 
finansowej, z którą Administrator zawarł umowę o prowadzenie PPK oraz bankom. 

Jaki będzie czas przetwarzania danych?  
Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa. Pracownicze Plany Kapitałowe są 
ściśle powiązane z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia, zatem okres przechowywania takiej 
dokumentacji wynosił będzie 10 lat, zgodnie z art. 125a ust. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.). 

Czy muszą Państwo podać dane osobowe?  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż tak zostało to określone w przepisach prawa. Jeżeli nie 
podadzą nam Państwo swoich danych osobowych nie będzie można skorzystać z określonych świadczeń i uprawnień.  
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przystępują Państwo do PPK i prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. 
Podanie tych danych jest dobrowolne – są zbierane wyłącznie po to, aby przekazać je instytucji finansowej. 

Czy jakieś decyzje zapadają automatycznie? 
Żadne decyzje nie zapadają w sposób zautomatyzowany oraz nie budujemy żadnych profili.    

Czy dane będą przekazane poza Polskę?  
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
 
 ………………………………………………………..    ……………………………………………………… 

                            (data)       (czytelny podpis) 

1 
Rozporządzenie 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.  


