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 Klauzula informacyjna dla pracownika, dotycząca przetwarzania danych na potrzeby Polskiego Ładu 
w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 

Szanowni Państwo,  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – RODO informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. 
Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej. 
 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Granicznej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106453, posiadająca nr NIP 6330004470, REGON 000788525.   
 

II. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw osobiście w siedzibie spółdzielni lub dzwoniąc pod nr telefonu: 
+48 664 780 792, pisząc mailowo na adres e-mail: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na 
adres siedziby. 

 
III. Cele i podstawy przetwarzania. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju przetwarza Państwa dane osobowe na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w celu prawidłowego 
wykonania obowiązków Administratora jako płatnika podatku dochodowego. 
 

IV. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom, w szczególności organom państwowym 
w tym organom podatkowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa albo instytucjom uprawnionym do 
kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. 

 
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, profilowanie oraz 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

 
VI. Okres przechowywania.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach podatkowych, w szczególności w Ordynacji 
podatkowej oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO wszystkim osobą, których dane są przetwarzane przysługuje:  
1) prawo dostępu do swoich danych w tym otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (nie ma zastosowania przy przetwarzaniu danych 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (nie ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO), 
6) prawo do przenoszenia danych, 
7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli zgoda była udzielona na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. 

a RODO), 
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
VIII. Podanie danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku chęci 

skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych 
Administrator nie będzie mógł uwzględnić prawa do tych ulg przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od pracownika. 

 
 


