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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika – 

uczestnika PPK 

 

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych (dalej ustawa o PPK), znajdującej zastosowanie dla  Eurofoam Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Zgierzu od dnia 1 lipca 2019 r. oraz wynikających z niej obowiązków Podmiotu 

zatrudniającego w rozumieniu ustawy o PPK, w tym skutkujących przetwarzaniem Pani/Pana, jako 

osoby zatrudnionej w Eurofoam Polska Sp. z o.o. danych osobowych w nowym celu, informujemy w 

wykonaniu obowiązku, przewidzianego w art. 13 ust. 3 Rozporządzenia RODO, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Zgierzu ul. Szczawińska 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla   

m. Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000002202, NIP 7320000726, REGON 470031686, 

adres e-mail pl.office@eurofoam.eu, zwana dalej Administratorem Danych 

2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi konieczność realizowania 

przez Administratora Danych, jako podmiot zatrudniający, ciążących na nim obowiązków 
prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o PPK 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłączne dla celów związanych z wykonywaniem 
przez Administratora Danych obowiązków nałożonych na niego bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami ustawy o PPK 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z 

obowiązujących przepisów prawa, tj. przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej 

5. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom 
odbiorców: instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK, z którą Administrator Danych 

zawarł przewidzianą w ustawie o PPK umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK 
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym 

przepisami ustawy o PPK 
7. W pozostałym zakresie aktualne pozostają informacje zawarte w Klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych pracownika dla pracowników Eurofoam Polska sp. 

z o.o. 

 


