
Klauzula informacyjna RODO w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Schroniska  dla  Zwierząt  
w Łodzi (91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4).

2.  Z  administratorem  danych  można  się  skontaktować  poprzez  adres  e-  mail:
schronisko.biuro@o2.pl,  tel.  42 656 78 42  lub pisemnie  na adres siedziby administratora
wskazany w pkt. 1. 

3.Inspektorem ochrony danych osobowych w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi jest prawnik
Erwin Ryter, z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr 600 499 192, mailowo:
inspektor.ryter@op.pl  lub na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem: „Do inspektora ochrony
danych osobowych”.

4.  Państwa dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  związanym  z  zatrudnieniem,  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy i ustaw
szczególnych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie art. 22(1) kodeksu pracy oraz – 
w określonych  wypadkach -  na  podstawie  innych  regulacji  prawnych  jest  obligatoryjne.  
Nie  podanie  przez  Państwa  wymaganych  danych  uniemożliwi  administratorowi  danych
wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków prawnych. 

6.  W przypadku  umów o  pracę  nawiązanych  od  01.01.2019  roku  w oparciu  o  aktualnie
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Państwa
dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  10  lat  liczonych  od  końca  roku
kalendarzowego, w którym został rozwiązany stosunek pracy, bądź w którym ustał stosunek
pracy ponownie nawiązany w okresie 10 lat od zakończenia poprzedniego stosunku pracy. 

7. W przypadku umów o pracę nawiązanych w okresie między 31.12.1998 roku a 01.01.2019
roku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat liczonych od zakończenia
stosunku  pracy,  których  stosunek  pracy  został  nawiązany  przed  01.01.1999  roku  oraz  
po 31.12.1998 roku a przed 01.01.2019 roku. 

8.  Państwa  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  dane
osobowe  pracowników  na  zlecenie  administratora  danych  oraz  w  granicach  udzielonego
upoważnienia. 

9. Na podstawie art. 15 ust. 1 RODO przysługuje Państwu prawo żądania od administratora
danych sprostowania danych, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania,  ich przenoszenia,  
a także wniesienia sprzeciwu. 

10.  Przysługuje  Państwu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.  do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. 

mailto:schronisko.biuro@o2.pl?subject=

