
KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 

"Pracownicy" 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych 

„Pracownicy” jest Wójt Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu 

realizacji ustawowych zadań Gminy Bodzanów w sprawach dotyczących 

zatrudnionych w niej pracowników wynikających z przepisów obowiązującego prawa, 

w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 

z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownik (t.j. Dz. U.     

z 2017 r. poz. 894). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na 

przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie z art. 23 

ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922).  

5. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych             

i ich poprawiania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji 

o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w 

 oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

 


