
KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZOWANA WOBEC BYŁEGO 

PRACOWNIKA OKRĘGOWEJ SPÓŁDZILENI MLECZARSKIEJ  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z faktem, że 

był/a Pan/Pani pracownikiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Ul. Flisaków 1, 33-

300 Nowy Sącz NIP:7340011549 REGON:000791792. Może Pan/Pani  skontaktować się 

z Administratorem poprzez Specjalistę do spraw ochrony danych osobowych pisząc na 

adres e-mail: a.dziedzic@osmnowysacz.pl lub telefonicznie pod nr: 18 521 33 30. 

2. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako 

pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, 

a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek 

dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h 

RODO. 

3. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane 

również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f 

RODO). 

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, 

prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. 

5. Pana/ Pani dane będą udostępnione  podmiotom ustawowo uprawnionym 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowej.  

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania 

dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych. 

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

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


