Klauzula informacyjna dla pracowników
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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L
119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych, z siedzibą w Słupiej Wielkiej, 63-022 Słupia Wielka oraz
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian w Zybiszowie.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@coboru.pl. oraz Podinspektora ochrony danych
osobowych – kontakt – adres email: piodo.zybiszow@coboru.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania
świadczeń socjalnych.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy z
dnia 26 czerwca 1974r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), art. 6 ust. 1c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
przepisy szczególne związane z zatrudnieniem.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 50 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana
danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, które
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
przetwarzające).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu
Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem jest obligatoryjne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
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podpis pracownika

