Klauzula informacyjna Administratora Danych w zakresie PPK
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane
przez dyrektora LPR, ul. Księżycowa 5, 01–934 Warszawa; tel.: (22) 22 99 931, e-mail:
sekretariat@lpr.com.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księżycowa 5,
Warszawa 01–934 lub e-mail: iod@lpr.com.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - bez
pozyskania danych identyfikujących uczestnika PPK pracodawca nie jest w stanie
zawrzeć umowy z wybraną instytucją finansową i tym samym wywiązać się
z obowiązków nałożonych na niego przez ustawę;
3) obowiązku pracodawcy wynikającego z art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (pracodawca żąda innych danych niż określone w § 1 i 3 tego artykułu,
gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa).
4. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem współpracują lub przetwarzają dane w jego imieniu (jednostki realizujące
zadania związane z informatyzacją, obsługą prawną, księgową, pocztową bądź kurierską,
bankową itp.). Ponadto Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
profesjonalnym podmiotom, takim jak: agent transferowy, podmiotom pośredniczącym przy
zawarciu Umowy o zarządzanie PPK, podmiotom świadczącym usługi na rzecz PPK, biegłym
rewidentom w związku z audytem sprawozdań finansowych.
5. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba, że wymagałby tego
prawo. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Dane będą przetwarzane z poszanowaniem zasady ograniczenia ich
przechowywania, wynikającej z art. 5 ust. 1 lit. e RODO. PPK to system ściśle związany
z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia pracownika, dlatego zgodnie z art.
125 a ust. 4 a ustawy z dnia 17 rudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, okres
przechowywania takiej dokumentacji powinien wynosić 50 lat.
7. Dane osobowe dla zbioru danych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych
w ramach korzystania z Pracowniczego Planu Kapitałowego będą przetwarzane w celu:
1) doprowadzenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
2) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających, m.in. z ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
3) wspierania osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele
emerytalne,
4) w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z obsługi PPK,
5) zbierania danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich
imieniu umowy o prowadzenie PPK,
6) właściwego dopasowania PPK do potrzeb użytkowników.
8. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych
i archiwalnych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wprowadzenia danych rejestracyjnych oraz
podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy o zarządzanie PPK. Podanie danych
jest dobrowolne, ale wynika z wymogu ustawowego, niepodanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości zawarcia umowy na zarządzanie z wybraną instytucją finansową i tym
samym wywiązaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawę.
10. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
2) usunięcia danych (art. 17 RODO),
3) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
4) przeniesienia danych (art. 20 RODO),
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (art 21 RODO),
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
9.

