
Klauzula Informacyjna 

dla pracowników 

WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję o zasadach 

oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z zatrudnieniem jest Wyższa 

Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-572 Białystok, tel. 85 6785823, e-

mail: rektorat@wsfiz.edu.pl 

W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o pracę zawartej z 

Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, która jest Państwa pracodawcą. W związku z 

tym Państwa dane będą przetwarzane w szczególności na potrzeby: 

1) zatrudnienia; 

2) prowadzenia akt osobowych; 

3) prowadzenia ewidencji czasu pracy; 

4) ustalania prawa do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

5) naliczania i wypłaty wynagrodzenia (z uwzględnieniem premii przewidzianych przez akty 

wewnątrzzakładowe przyjęte u Pracodawcy); 

6) naliczania i wypłaty zasiłku chorobowego; 

7) ustalania obowiązku/ odprowadzania składek na potrzeby ubezpieczeń społecznych; 

8) zarejestrowania/ wyrejestrowania w ZUS jako ubezpieczonego; 

9) przekazania pracownikowi imiennego raportu miesięczny dla osoby ubezpieczonej (ZUS 

RMUA); 

10) naliczania i odprowadzania należnego podatku od osób fizycznych ; 

11) dochodzenia lub obrony roszczeń, odszkodowań przez WSFiZ co stanowi jej uzasadniony 

interes prawny; 

12) oceny pracowników i wyników ich pracy; 

13) związane z zapewnieniem bezpieczeństwa (monitoring wizyjny). 

Obowiązek podania danych osobowych przez pracownika wynika z art. 221 Kodeksu pracy 

oraz odrębnych przepisów związanych z realizacją uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku 

pracy. Podanie danych osobowych niewskazanych bezpośrednio w przepisach prawa, jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do wykonania umowy o pracę oraz realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy 

w związku z zatrudnieniem. W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja umowy o 

pracę.  

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH 

OSOBOWYCH? 

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi 

przepisami podstawie prawnej. Istnieją trzy podstawy prawne przetwarzania Państwa danych 

osobowych: 

1. Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na WSFiZ w Białymstoku. Są to obowiązki 

wynikające w szczególności z następujących aktów prawnych: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;  

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia; 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa;  

3) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych;  

4) Ustawa z 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych;  

5) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych;  

http://www.infor.pl/akt-prawny/1361060,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html


6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy;  

7) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

2. Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o pracę. 

3. Niezbędność przetwarzania w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przez WSFiZ w 

Białymstoku, co stanowi jej uzasadniony interes prawny. 

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć: 

1) pracownicy WSFiZ w Białymstoku odpowiedzialni za sprawy kadrowo- płacowe oraz 

zajmujące się archiwizacją dokumentów personalnych, obsługujące systemy informatyczne 

wykorzystywane w celach kadrowych; 

2) Urzędy Skarbowe oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań 

dotyczących zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych; 

3) podmioty wykonujące usługi na rzecz WSFiZ w Białymstoku zajmujące się obsługą kadrowo- 

płacową; 

4) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna podstawę prawną. 

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez: 

1) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeniowej i podatkowej 

wynikający z przepisów prawa; 

2) okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM 

PRZEZ WSFiZ w BIAŁMSTOKU 

Przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; 

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania 

przez nas Państwa danych osobowych. 

JAK MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH? 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 85/ 67 85 

851 lub adres e-mail: iod@wsfiz.edu.pl; 

 

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB 

PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI? 

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej). 

 

http://www.infor.pl/akt-prawny/1337855,ustawa-o-zakladowym-funduszu-swiadczen-socjalnych.html
mailto:iod@wsfiz.edu.pl

