DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja i umożliwienie systematycznego gromadzenia oszczędności
przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w
ustawie.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach
kapitałowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (zwanym dalej RODO) lub zadaniem realizowanym w interesie publicznym
wskazanym w tej ustawie w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a także przez 10 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres jej
przechowywania.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub PTE lub pracownicze towarzystwo
emerytalne lub zakład ubezpieczeń, z którymi pracodawca podpisze umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
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