KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW
GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Gdańsku pod
adresem ul. Solec 4, 80-564 Gdańsk, Tel.: 58/341-33-78 adres e-mail: gdagss@wp.pl

2. W Spółdzielni działa Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail
iod@gss.org.pl.

3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.
5. W związku z przetwarzaniem przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 8 i 10 poniżej, Pani/Pana dane osobowe podlegają
lub mogą podlegać udostępnieniu firmie hostingowej, zewnętrznej obsłudze prawnej, zewnętrznej obsłudze
księgowej, jednostce obsługującej medycynę pracy, brokerowi ubezpieczeniowemu (w ramach PPK),
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie i Gminie Miasta Gdańsk.
W trakcie trwania umowy:

8. Gdańska Spółdzielnia Socjalna przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO, przepisów Kodeksu pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa
podatkowego oraz Kodeksu cywilnego w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby
realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy,
płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. b) i h) RODO w celu
określenia zdolności do Pani/Pana do pracy.

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia zakończenia zatrudnienia.
W przypadku zakończenia umowy:
10. Gdańska Spółdzielnia Socjalna przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO, przepisów Kodeksu pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa
podatkowego oraz Kodeksu cywilnego w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w
zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, jako płatnika zaliczek na podatek
dochodowy i płatnika składek ZUS oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. b) i h) RODO w celu określenia zdolności do
Pani/Pana do pracy. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
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