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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA PRACOWNIKÓW LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZATRUDNIONYCH PRZED 1 STYCZNIA 2019 ROKU
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszczyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa z siedzibą w Lesznie przy ul.Sułkowskiego 46, nr tel.655295849, email
sekretariat@lsmleszno.com.pl ,
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 65 529 58 49,
email inspektorodo@lsmleszno.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających ze stosunku pracy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa z dnia 26 czerwca
1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. r. w sprawie dokumentacji
pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369) oraz art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
5. Podanie danych jest obowiązkowe i konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres zatrudnienia, a po ustaniu stosunku pracy przez
50 lat zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1086) oraz ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst
jednolity:Dz. U z 2017 r., poz. 1383, ze zm.);
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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