
KLAUZULA INFORMACYJNA –  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Zgodnie z 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 informujemy,
że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły 
(ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat@zpsm.pl).

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: 
redakcja@zpsm.pl)

 Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest związany  z organizacją procesu
wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c  (RODO) w związku z ustawą z dnia 04 
października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

 Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania/adresu  do  korespondencji,  numeru  telefonu,  adresu  e-mail,  numeru
PESEL,  daty  urodzenia,  numeru  dowodu  osobistego  lub  paszportu  lub  innego
dokumentu tożsamości.

 Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres 10 lat. (art. 125a ust.
4a  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94
ust.  9b  KP).  Deklaracja  o  wystąpieniu   z  PPK  przechowywana  będzie  przez
administratora przez 4 lata.

 Dane  osobowe  Pani/Pana  będą  udostępniane  instytucjom  finansowym  jako
oddzielnym  administratorom,  z  którymi  będą  zawierane  umowy  o  zarządzanie
i prowadzenie PPK.

 posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  żądania  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również 
organizacjom międzynarodowym.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wyjątek 
stanowi adres e-mail i numer telefonu).

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również    
w formie profilowania.
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