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Warszawa, 24 maja 2018 r.
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się
sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek
Niewidomych.
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych.
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Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w
związku z zatrudnieniem lub wykonywania usług jest Polski
Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh z siedzibą w
Warszawie, 00–216, ul. Konwiktorska 9 (dalej Instytut).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych przez Instytut można skontaktować się z nami
mailowo: daneosobowe@pzn.org.pl lub telefonicznie: 22 635 19 10.
Państwa dane przetwarzane są:
Na potrzeby zatrudnienia i przyznawania świadczeń socjalnych
oraz ZFRON (podstawa Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Na potrzeby procesów przed rozpoczęciem zatrudnienia (podstawa
art.6 ust. 1 lit. b RODO).
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed
klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
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 w celach kadrowych, związanych z opieką zdrowotną, urlopami
(podstawa art.6 ust. 1 lit. c RODO).
 W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 do kontaktów z klientem, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 w celach realizacji projektów finansowanych przez PFRON, Urząd
Miasta St. Warszawa, Unii Europejskiej, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 w celu uzyskania dopłat lub świadczeń z instytucji Państwowych dla
osób niepełnosprawnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Instytut przetwarza następujące kategorie Państwa danych
osobowych:
 Podstawowe dane identyfikacyjne.
 Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.
 Elektroniczne dane indentyfikacyjne.
 Dane dotyczące zamieszkania.
 Dane wynikające z obowiązku prawnego np. Kodeksu Pracy,
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz przepisów podatkowych i rachunkowych.
 Dane dotyczące niepełnosprawności
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w
pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
następującym kategoriom odbiorców:
 PFRON – w celu wywiązania się z warunków projektu lub w
związku z uzyskaniem dofinansowania do wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych
 dostawcom usług zaopatrujących Instytut w rozwiązania
techniczne oraz umożliwiające pracę nad czasopismami i
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zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług
informatycznych, dostawcom pocztowym),
 dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowoadministracyjnych.
 Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście
tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
 Państwa dane pozyskane na potrzeby zatrudnienia przechowujemy
z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych,
kodeksu pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
 Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy
przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z
przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
7. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do danych,
 sprostowania danych,
 usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 przenoszenia danych.
8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy
skontaktować się z Instytutem telefonicznie, poprzez stronę
internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie Instytutu.
9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego
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Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu
będącego jego następcą).
10. Podanie danych w zakresie niezbędnym wynikającym z przepisów
prawa (np. Prawo pracy, prawo podatkowe) jest obowiązkowe. W
pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych
osobowych możemy odmówić zawarcia umowy.
11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny,
poprzez tzw. profilowanie.
12. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego
będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

