Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100887, NIP 573-020-60-30.
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: rfgsa@rfgsa.pl; tel. 034 363 91 83
Inspektor ochrony danych:
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: iod@rfgsa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z realizacją przepisów prawa pracy są
przetwarzane, jako dane byłych pracowników (emerytów i rencistów), w następujących
celach:
1) realizacji zadań pracodawcy związanych z prowadzeniem dokumentacji oraz realizacją
uprawnień byłych pracowników, emerytów i rencistów – wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, np. prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy i akt osobowych pracownika, wystawiania zaświadczeń ZUS Rp7 – na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO
2) wynikających z zakończonego stosunku pracy, np. dotyczących przestrzegania warunków
umowy w zakresie zakazu konkurencji – przez czas trwania stosunku pracy lub też po
zakończeniu stosunku pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3) realizacji świadczeń – dla osób objętych opieką socjalną, uprawnionych do korzystania ze
świadczeń ZFŚS – wynikających z realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych – przez okres niezbędny do skorzystania ze świadczenia wskazany w przepisach
prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres wskazany w przepisach prawa
dla przedawnienia poszczególnego rodzaju roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
5) tworzenia zestawień, analiz, statystyk, na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne), np.
raportowanie do GUS, raportowanie dla celów wewnętrznych byłego pracodawcy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
6) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. dotyczących
przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających dane – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO
W celu realizacji naszych zadań jako byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, w sytuacjach określonych przez te przepisy, przetwarzamy również dane
dotyczące Pani/Pana zdrowia oraz dane ujawniające przynależność do związków

zawodowych. Dane te przetwarzamy przez okres wskazany w przepisach prawa, natomiast
podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 b) RODO, tj. wypełnienie obowiązków
pracodawcy w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez
Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków
służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności związanych
z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane na zlecenie
administratora podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi czynności byłego pracodawcy,
a w tym: a) obsługującym systemy teleinformatyczne pracodawcy lub udostępniającym
pracodawcy narzędzia teleinformatyczne,
b) wspierającym pracodawcę np. w wykonywaniu czynności obsługi świadczeń socjalnych,
obsługi korespondencji oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na
podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami
wynikającymi z przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać
zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej, a w przypadku
danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania Pani/Pana zgody.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Zakres
każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego prawa Pani/Pan może skorzystać zależeć będzie m.in. od
podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych oraz celu ich przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. W
przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami
prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
Dodatkowe informacje:
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator
nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

