W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych
(ustawa o PPK) oraz wynikających z niej obowiązków Politechniki Białostockiej, będącej Podmiotem
zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK, skutkujących przetwarzaniem Państwa danych osobowych
w nowym celu, jako uczestnika PPK, zgodnie z art. 13 ust. 3 RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl;
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją przez Politechnikę
Białostocką, jako podmiot zatrudniający, ciążących obowiązków prawnych wynikających z ustawy o PPK
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie instytucja finansowa w rozumieniu ustawy o PPK,
z którą Administrator zawarł przewidzianą w ustawie o PPK umowę o zarządzaniu PPK i umowę
o prowadzeniu PPK oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych
celów a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. przez okres
10 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł,
chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. sprostowania danych;
b. usunięcia danych;
c. ograniczenia przetwarzania danych;
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości zawarcia umowy na zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową i tym samym
wywiązaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawę.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22.

W pozostałym zakresie aktualne pozostają informacje zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych pracowników Politechniki Białostockiej.

