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Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

RODO) informuje, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób 

deklarujących chęć uczestnictwa lub uczestniczących w pracowniczych planach kapitałowych jest 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu Kontakt z administratorem jest możliwy 

za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jacek Gołdych (IOD).  

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich  praw, możecie 

się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl lub pod nr tel. +48 518 053 702Dane osobowe będą przetwarzane w celach 

związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w programie PPK. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w PPK odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

4. Odbiorcami danych uczestników PPK będą instytucje finansowe, z którymi zawarte będą umowy  

o zarządzanie i prowadzenie PPK. Dane te będą również udostępniane Polskiemu Funduszowi Rozwoju 

S.A., który prowadzi ewidencję uczestników PPK (art. 58 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z uczestnictwem  

w PPK - przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ 

rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej. Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przetwarzana przez okres 4 

lat. 

6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

b) prawa do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych  

w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

e) prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa 

nie będą realizowane. 

7. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby zostać objętym programem PPK i jest ono wymogiem 

ustawowym. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  

w tym również w formie profilowania. 
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