
Informacja dotycząca powierzenia danych osobowych 

dla pracowników. 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Nowej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII 

Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024724, NIP 556-

080-14-07, REGON 000437346. 

Dane kontaktowe Administratora:  

1) Numer telefonu: 52 353 56 20 

2) Adres e-mail: sekretariat@osmcuiavia.pl 

 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia. Powierzenie danych jest konieczne w 

celu prawidłowego wykonania umowy o pracę oraz spełnienia obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, dotyczących ubezpieczeń społecznych, z przepisów podatkowych 

oraz innych powszechnie obowiązujących.  

 

3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz  

a) w stosunku do pracowników zatrudnionych przed dniem 01.01.2019 r. przez okres 50 lat 

po zakończeniu zatrudnienia. Okres ten może ulec skróceniu w przypadku złożenia przez 

Administratora raportu informacyjnego do ZUS-u. W takim przypadku okres ten ulega 

skróceniu do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny 

został złożony. 

b) w stosunku do pracowników zatrudnionych po raz pierwszy od dnia 01.01.2019 r 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. 

 

4. Odbiorcą powierzonych danych osobowych będzie uprawnione na podstawie przepisów 

prawa organy publiczne oraz firmy informatyczne zajmujące się obsługą programów 

służących dla potrzeb rachuby płac i innych.  

 

5. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od 

Administratora Danych Osobowych: 

− dostępu do danych, 

− sprostowania danych, 

− uzupełnienia danych, 

− ograniczenia przetwarzania, 

− przeniesienia danych. 

 

6. Powyższe żądania, można skierować przy pomocy formularzy znajdujących się w siedzibie 

Administratora Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych udzieli odpowiedzi 

na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia żądania. 

 

7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na 

naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 

8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego 

pracowników Administratora Danych Osobowych. 

 


