
Klauzula Informacyjna Dla Pracowników 
 
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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, 
że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” z siedzibą w 

Lublinie, ul. Grodzka 21, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Gminę Lublin pod numerem 07, REGON: 430939371, dalej jako Administrator. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się droga 
mailową pod adresem iodo@tnn.lublin.pl oraz pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa w następujących celach: realizacji umowy, w celu archiwizacji dokumentów, 
wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze, a także dla dochodzenia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami. 

4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę, 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na 
Administratorze takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, 
ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym 
podatkowych, 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z 
naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub 
realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w 
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, 
ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku dokumentacji pracownicze dane będą 
przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ 
rozwiązaniu lub wygasł. 

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ośrodek do Państw trzecich poza EOG. 
9. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

• przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. 
obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na 
rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, np. sądy i organy państwowe, ZUS, Urzędy Skarbowe itp. 

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

• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w 
art. 16 RODO; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 
18 RODO; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO; 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO). 

 


