OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
I.

Ogólne zalecenia:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

II.

W celu udostępnienia pracownikom PPK skorzystaj ze wzorów wniosku lub deklaracji dostępnych na
oficjalnej stronie PPK https://www.mojeppk.pl/.
Dane osobowe pracownika zbieramy na podstawie przepisów prawa. Do danych osobowych należą: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego oraz
prywatny adres e-mail i numer telefonu, z zastrzeżeniem, że prywatnego adresu e-mail i numeru telefonu
pracownik nie musi podać.
O ile pracownik udostępnił Ci dane osobowe takie jak prywatny adres e-mail i numer telefonu, jako
pracodawca masz obowiązek udostępnić je wybranej przez Ciebie instytucji finansowej.
Skopuj poniższą tabelę i obowiązek informacyjny do nowego dokumentu.
Dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym do Twojej firmy.
Usuń informacje oznaczone kolorem turkusowym, jeśli nie dotyczą Twojej firmy.
Dodaj tabelę i obowiązek informacyjny do wzoru wniosku lub deklaracji, który pobrałeś
z https://www.mojeppk.pl/.

Tabela i obowiązek informacyjny:
---------------------------------------początek--------------------------------------DANE KONTAKTOWE

Adres e-mail:
Numer telefonu:

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW PPK
Zgodnie 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskiej 1, dalej
„my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 111 11 11, lub drogą elektroniczną: biuro@abc.pl. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@abc.pl.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z przystąpieniem do programu PPK i uczestnictwem w nim na
podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – zawarcie w Twoim imieniu i na Twoją rzecz umowy o prowadzenie PPK oraz
wypełnienie obowiązków prawnych określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
Podanie danych jest konieczne w celu przystąpienia i uczestnictwa do programu PPK, z wyłączeniem danych w zakresie
adresu e-mail i numeru telefonu.
Okres przetwarzania Twoich danych
Ponieważ instytucja PPK jest ściśle powiązana z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia, jesteśmy
zobowiązaniu do przechowywania takiej dokumentacji przez 10 lat, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak
wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich
przedawnienia.
Liger Consulting Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000599691, NIP: 775-264-92-96, kapitał zakładowy: 10 000 zł,
ul. Władysława Jagiełły 1/21, 99-300 Kutno, kontakt@liger.pl, www.liger.pl

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe przekazujemy:

naszym pracownikom lub współpracownikom odpowiedzialnym za wdrożeni i utrzymanie programu PPK,

podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług związanych z obsługą i
utrzymaniem naszych zasobów informatycznych, z których korzystamy w celu prowadzenia programu PPK,

instytucji finansowej, z którą zawarliśmy umowę o zarządzanie PPK.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Konsekwencja niepodania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w
programie PPK. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
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