
       KLAUZULA INFORMACYJNA 
                                                                 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) 

 

Administrator Danych Osobowych: 

 
Administratorem danych osobowych jest: PST „TRANSGÓR” S.A., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej 9,                 

44-200 Rybnik, NIP: 642-000-01-51, Regon: 272193436. Można się z nami skontaktować: 

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

 telefonicznie, pod nr. telefonu: 32-7555425, 

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: mczernik@transgor.rybnik.pl. 

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: 

 
Pana/Pani dane osobowe w wymaganym zakresie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego) przetwarzane będą wyłącznie  

w celu: 

 wdrożenia PPK u pracodawcy, 

 przygotowania umowy o prowadzenie PPK z Instytucją Finansową, 

 wypełniania obowiązków prawnych administratora wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018r.  

o pracowniczych planach kapitałowych,  

 celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią –  

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, 

 spełnienia obowiązku pracodawcy realizowanego na podstawie art. 22
1
 § 4 Kodeksu pracy tj. do żądania innych danych, 

gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 

Odbiorcy danych: 

 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie instytucja finansowa PKO TFI S.A. („Administrator”), z siedzibą  

w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, która będzie prowadziła dla Pana/Pani pracownicze plany kapitałowe  

oraz podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi: doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, 

wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci.  

 

Okres przechowywania danych: 

 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres: 

 10 lat, zgodnie art. 125a ust. 4a Ustawy o emeryturach i rentach, jako związane z dokumentacją dotyczącą ustalania 

podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika, 

 przez czas: wykonywania ww. umowy o zarządzanie PPK, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych 

terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.  

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych, 

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Dobrowolność podania danych: 

 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w pracowniczych planach 

kapitałowych. 
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