
 
Informacja o przetwarzaniu danych 

w związku z wprowadzeniem 
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z pózn. zm.) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 

Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; 

adres e-mail: administracja@domlekarski.pl. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem 

Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 

14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego cią-

żącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO ). Obowiązek ten wynika z ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2215) 

4. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

a) imię (imiona) i nazwisko,  

b) adres zamieszkania,  

c) adres do korespondencji,  

d) numer telefonu, 

e)adres poczty elektronicznej,  

f) numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,  

g) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwier-

dzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. 

4. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym. 

5. Dom Lekarski S.A. udostępni Pani/Pana dane osobowe PKO Towarzystwu Funduszy Inwe-

stycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52. Dane będą udostępniane na 

podstawie umowy o prowadzenie PPK. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

jest instytucją finansową umieszczoną w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fun-

dusz Rozwoju.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, tj. okres wyznaczony właściwymi prze-

pisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji pracowniczej (ustawa o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 

7. W odniesieniu do przetwarzanych danych ma Pani/Pan prawo: 

a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO); 

b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub 

uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO); 

d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);  

e) do przenoszenia danych, o ile będzie to prawnie i technicznie możliwe (art. 20 RODO); 

f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile będzie to prawnie możliwe (art. 21 RODO). 

8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub In-

spektorem Ochrony Danych. 



9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 

a dane nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub orga-

nizacji międzynarodowej. 

 


