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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula 

informacyjna o zbieraniu danych osobowych w związku z zatrudnieniem w Funduszu 

Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 

2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych  przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w związku z 

zatrudnieniem, w następującym zakresie: 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, NIP, imiona rodziców, 

informacje dotyczące wykształcenia, zawód wyuczony i wykonywany, przebieg pracy 

zawodowej, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr rachunku bankowego, imiona i 

nazwiska dzieci oraz daty ich urodzenia (o ile dotyczy), informacje na temat karalności, 

poświadczenie bezpieczeństwa (o ile dotyczy), wizerunek w zakresie monitoringu wizyjnego 

w budynku, stosowanie systemu kontroli dostępu oraz inne dane przekazane przez 

pracownika w dokumentach wymaganych przepisami prawa. 

   

        ……………………………. 

        (data i podpis pracownika) 

 

Klauzula informacyjna dla pracownika. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych: 

Nawiązanie i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub 

wykonywanie praw i obowiązków wynikających umowy cywilnoprawnej, korzystanie z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wykonywanie obowiązków wynikających z 

ubezpieczenia społecznego, wykonywanie obowiązków wobec organu skarbowego lub 

innego podmiotu upoważnionego z mocy prawa, wykonywanie obowiązków z zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem/współpracownikiem. Realizacja zasad 

bezpieczeństwa i organizacji obowiązującej w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników (monitoring wizyjny w budynku, stosowanie systemu kontroli 

dostępu). 

  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pózn. zm.);  

-ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145); 

- art. 6 ust. 1 lit a - c, i lit. f RODO; 

-  

 

Klauzule dodatkowe: 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa, e-mail: 

funduszskladkowy@fsusr.gov.pl 

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi i proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa, e-mail: iod@fsusr.gov.pl  
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4. Zgromadzone dane osobowe, gdy jest to niezbędne, mogą być udostępniane podmiotowi 

zapewniającemu dostęp do programu kadrowo-płacowego wyłącznie w celu zapewnienia jego 

prawidłowego funkcjonowania oraz podmiotowi świadczącemu usługi profilaktycznej opieki 

zdrowotnej oraz podmiotom umocowanym do ich pozyskania z mocy prawa powszechnie- 

obowiązującego. 

5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników odbywa się w sposób częściowo zautomatyzowany, w tym 

profilowany, o czym mowa w ust.6.   

6. Fundusz Składkowy przetwarza Pana/Pani dane osobowe przy pomocy programu kadrowo-

płacowego, o którym mowa w ust. 5, który monitoruje staż pracy, posiadanie uprawnień do 

wypłaty wynagrodzenia (w tym dodatkowego), nagród jubileuszowych, absencje, miejsce 

świadczenia pracy. W oparciu o dane, wskazane w zdaniu poprzedzającym upoważnieni 

pracownicy FSUSR przygotowują stosowne wnioski niezbędne do podjęcia decyzji w 

sprawach wynikających z posiadanych danych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia pracy danego 

pracownika w FSUSR i po wykonaniu obowiązków wynikających z Kodeksu pracy następnie 

usunięte. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

wycofania zgody na dalsze przetwarzanie oraz do ich przenoszenia. Skorzystanie z prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi na czynności 

przetwarzania swoich danych osobowych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez osobę, prawidłowych danych osobowych jest warunkiem nawiązania i 

świadczenia stosunku pracy i wykonywania praw i obowiązków z niej wynikających.  

11. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może 

skutkować zmianą albo rozwiązaniem stosunku pracy Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników. 

12. Oświadczenie wraz z Klauzulą informacyjną sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Funduszu Składkowego i pracownika.  

 
 

Przyjmuję do wiadomości: 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------                                             

(Data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 


