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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących  

w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119.1  

z dnia 04.05.2016 r. ze zm.) informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Pl. Kościuszki 2, reprezentowane przez Dyrektora. 

Z administratorem można się skontaktować listownie na podany adres, telefonicznie pod nr 

tel. (86) 216 42 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cen@cen.lomza.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

osobiście: ul. Pl. Kościuszki 2, telefonicznie pod nr tel. (86) 216 42 17 lub pod adresem 

poczty elektronicznej: inspektor@cen.lomza.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe (imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku 

osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających 

obywatelstwa polskiego) będą przetwarzane w celu zorganizowania procesu związanego 

z obsługą pracowniczych planów kapitałowych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (art. 125a ust. 4a  ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 94 ust. 9b kodeksu pracy). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom finansowym, z którymi zawarte będą 

umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Dane te będą również udostępnione Polskiemu 

Funduszowi Rozwoju S.A, który prowadzi ewidencję uczestników PPK w systemie 

teleinformatycznym (art. 58 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych). 

7. Podanie danych osobowych przez osoby uczestniczące w PPK jest wymogiem ustawowym. 

Powyższe nie dotyczy prywatnych numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej z 

tym, że jeżeli udostępniliście Państwo pracodawcy te informacje w celu przekazania ich 

instytucjom finansowym zarządzającym i prowadzącym PPK, to ma on również obowiązek 

ich przekazania. 

8. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania 

Państwa zachowań. 

9. Przysługuje Pani/Panu:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO; 

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 
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