
Obowiązek informacyjny do celów PPK 
 
Szanowni Państwo 
  
 Na podstawie art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Samorządowy Nr 15 w Kielcach, zwany 

dalej Żłobkiem, ul. Struga 6, 25-548 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, 
pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
dyrektor@zs15.kielce.eu 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się 
za pomocą poczty elektronicznej: iod@zs15.kielce.eu lub pisząc na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  
➢ wspieranie osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele 

emerytalne w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających dla Żłobka  
z obsługi PPK, 

➢ wyboru najlepszego PPK dobranego do preferencji pracowników Żłobka, 
➢ zbierania danych, jakich Żłobek żąda od swoich pracowników celem zawarcia w ich imieniu 

umowy o prowadzenie PPK. 
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są: 

➢ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
➢ ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą 
podlegały profilowaniu. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy). 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 
Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki 
oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przekazane przez okres przewidziany przez przepisy 
prawa, tj. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
➢ dostępu do Państwa danych osobowych, 
➢ sprostowania Państwa danych osobowych, 
➢ usunięcia Państwa danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa, 
➢ ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych 
przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

 
 
Informujemy również, iż: 
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  
i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


