
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych współpracowników 

(wersja z dnia 28 grudnia 2022 r.) 
 
Wstęp 

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, zgodnie 

z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) 

informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Ośrodek 

Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (dalej także jako 

„OEIiZK”), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz 

siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. 

 

Sposób gromadzenia danych  

Dane przekazują nam Państwo sami w momencie zawierania umowy cywilnoprawnej 

oraz w czasie jej realizacji. Dane mogą do nas trafić także z innych instytucji, np. 

ZUS, Urzędu Skarbowego itp.  

 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie i realizację 

umowy. 

 

Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w niżej wskazanych 

celach, na podstawie niżej wskazanych przepisów prawa: 

• w celu realizacji umowy cywilnoprawnej lub w celu podjęcia kroków do zawarcia 

tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO; 

• w celu realizacji obowiązków płatnika składek wobec organu rentowego, 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO; 

• w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego, wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO; 

• w celu realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych, wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie planowania, 

budżetowania oraz monitorowania budżetu OEIiZK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO; 



 

 

• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi 

realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. 

• w przypadku danych w postaci wizerunku/wypowiedzi - przetwarzanie odbywa się:  

− w celu realizacji umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO,  

− w celu podejmowania działań promocyjnych i marketingowych związanych  

z działalnością OEIiZK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Dane w postaci wizerunku/wypowiedzi mogą zostać udostępnione na stronie 

internetowej OEIiZK, w mediach społecznościowych prowadzonych przez OEIiZK, 

jak również  

w materiałach promujących działalność OEIiZK. 

 

Okres przechowywania 

Państwa dane osobowe – w zależności od ich rodzaju i celów, dla których są 

przetwarzane przez Administratora – będą przechowywane przez czas nie dłuższy 

niż okres wymagany przepisami prawa, przy uwzględnieniu realizacji obowiązku 

archiwizacyjnego oraz wewnętrznych przepisów OEIiZK (m.in. Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie). 

 

W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres przechowywania danych 

może zostać wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia 

dokumentów. 

 

Odbiorcy danych 

Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części innym 

podmiotom. Potencjalne kategorie odbiorców to: 

• uprawnione podmioty, gdy obowiązek udostępnienia lub powierzenia im danych 

osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. 

organy nadzorcze, kontrolne, audytowe, a także ZUS, NFZ, Urząd Skarbowy); 

• podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora, 

zobowiązane do ochrony powierzonych im danych na podstawie umowy, w tym 

dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi 

związane z utrzymaniem systemów informatycznych, podmioty świadczący usługi 

prawne lub doradcze; 

• partnerzy, kontrahenci i klienci OEIiZK, wyłącznie w zakresie danych służbowych, 

pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umowy, zlecenia lub 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 

• inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora, 

zobowiązane do ochrony powierzonych im danych na podstawie umowy. 



 

 

 

W przypadku danych osobowych w postaci wizerunku/wypowiedzi zamieszczanych 

przez OEIiZK w mediach społecznościowych, z uwagi na charakter funkcjonowania 

tych mediów może dojść do przekazania tych danych osobowych do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portale (m.in. 

Facebook, YouTube), niepodlegających zmianie, zasadach dotyczących transferu 

danych. 

 

Realizacja praw i obowiązków 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia i sprostowania; 

• prawo do usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do 

ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn 

związanych z Państwa szczególną sytuacją; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

 

Mają Państwo obowiązek zgłaszania do Administratora Danych Osobowych 

informacji o zmianie swoich danych osobowych oraz wszelkich incydentów 

i naruszeń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

Dane kontaktowe 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobowych, związanych 

z zatrudnieniem, prosimy o kontakt z pracownikami OEIiZK odpowiedzialnymi za 

sprawy kadrowe pod numerem telefonu: 22 579 41 36. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą 

Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie na 

numer: 22 626 83 90, na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl.  

mailto:iod@oeiizk.waw.pl

