
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY 
(PRACOWNICY ETATOWI, WYKONAWCY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, BYLI 

PRACOWNICY  i BYLI WYKONAWCY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH)  
  

Zgodnie z art. 13 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) - 
dalej RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania – Fundusz 
Biebrzański, ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@biebrza-leader.pl.   

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnianie, pomoc socjalna oraz 
bezpieczeństwo i organizacja pracy/wykonywanie świadczeń.  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:  

1) jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną i odbywa się 
na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b RODO;  

2) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i odbywa 
się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., ustawy  
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa;  

3) odbywa się na podstawie wyrażonej zgody i dotyczy danych osobowych niewynikających z 
przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

4) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO.   

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także 
współpracownikom Administratora, zleceniodawcom zadań publicznych realizowanych przez 
Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe [dot. pracowników etatowych] przechowywane będą przez okres do 50 
lat. Pani/Pana dane osobowe [dot. zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło i innych umów 
cywilnoprawnych]  przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia umowy; w przypadku 
umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
termin usunięcia będzie uzależniony od zapisów umowy dotacji.   

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do podjęcia współpracy z Administratorem.  



10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu.  

11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej.  


