KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO ADMINSTROWANEGO PRZEZ NFZ
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), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w.
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
▪ wspierania osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele
emerytalne,
• w związku realizacją obowiązków prawnych wynikających dla NFZ z obsługi PPK,
• doprowadzenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
•zbierania danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy o
prowadzenie PPK,
•właściwego dopasowania PPK do potrzeb uczestników PPK.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) art. 221§ 4 Kodeksu Pracy tj. pracodawca żąda innych danych niż określone w § 1 i 3 tego artykułu, gdy
jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (bez pozyskania danych
identyfikujących uczestnika PPK pracodawca nie jest wstanie zawrzeć umowy z wybraną instytucją
finansową i tym samym wywiązać się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawę).
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania
zdanych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności
podmiot, z którym zawarta została umowa o zarządzanie PPK. Dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, 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 o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz art. 94 pkt. 9 b Kodeksu pracy okres przechowywania takiej dokumentacji powinien
wynosić 10 lat.
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do:
▪ dostępu do treści swoich danych osobowych;
▪ sprostowania danych osobowych;

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem 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).
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na zarządzanie z wybraną instytucją
finansową i tym samym wywiązaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawę. Podanie danych jest
niezbędne w celu wprowadzenia danych rejestracyjnych oraz podejmowania czynności związanych z
zawarciem umowy o zarządzanie PPK.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
ORAZ PROFILOWANIA
Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

