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1 Prowadzanie rekrutacji kandydatów do pracy.
  Kandydaci 

do pracy.

  Dane identyfikacyjne.

  Data urodzin.

  Dane kontaktowe.

Dane o wykształceniu, stażu 

pracy, uprawnieniach 

zawodowych, kwalifikacjach 

zawodowych.

 Inne dane osobowe 

niezbędne do wypełnienia 

obowiązku pracodawcy 

nałożonego przepisem prawa.

Dodatkowe dane osobowe 

przekazywane przez 

kandydata, poza katalogiem 

wskazanym w Kodeksie Pracy.

art. 6 ust. 1 lit.  a i c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) 

-Ustawa z dnia 26.06.1974 r.Kodeks pracy 

oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

-Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o 

pracownikch samorządowych  

-Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych

-

Imię i nazwisko oraz adres niewyłonionego 

kandydata po upływie 5  pełnych lat 

kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku 

następnego po roku, w którym nastąpiło 

zakończenie spraw (5+1) pozostałe dane 

zwracane są kandydatom w przeciągu 7 dni 

od ogłoszenia wyników naboru w BIP.

Dane wyłonionego kandydata są 

przetwarzane przez okres 10 lat po ustaniu 

zatrudnienia. w Przypadku zgody do 

momentu jej cofnięcia. Informacja o 

wynikach naboru zawierająca imie i nazwisko 

oraz miejscowośc zamieszkania  dostępna jest 

w BIP przez okres 6 miesięcy od jej 

umieszczenia

- -

2

Prowadzenie akt osobowych pracownika oraz innych 

dokumentów, ewidencji, kartotek, rejestrów 

gromadzonych przez pracodawcę w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa.

  

Pracownicy.

Członkowie 

rodzin 

pracownikó

w.

  Dane identyfikacyjne.

  Data urodzin.

Dane adresowe.

  Dane rozliczeniowe.

  Dane kontaktowe.

  Dane o wykształceniu, 

przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia, uprawnieniach 

zawodowych, kwalifikacjach 

zawodowych.

  Inne dane osobowe 

niezbędne do wypełnienia 

obowiązku pracodawcy 

nałożonego przepisem prawa.

  Dane dotyczące 

szczególnych uprawnień w 

zakresie stosunku pracy.

  Dane dotyczące stanu 

zdrowia.

  Dodatkowe dane osobowe, 

przekazywane przez 

pracownika, poza katalogiem 

wskazanym w Kodeksie Pracy 

(w przypadku danych 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

*Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o 

pracownikch samorządowych

*art. 6 ust. 1 lit.  b i c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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

*Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.

*Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych.

-

Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i Tadeusz 

Groszek sp.j.

Dla pracowników zatrudnionych do 31 

grudnia 1998 - 51 lat (50+1)

Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 

2019 r.: 11 lat (10+1).

Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 

1999 r. do 31 grudnia 2018 r.: 50 lat, chyba że 

pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu 

przechowywania, wówczas: 11 lat (10+1).

Kadry i płace -

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/21  

Przewodniczącego Zarządu 

Związku z dnia 17 czerwca 2021r.  

Łukasz Kalinowski

L.p

.
Cel przetwarzania danych osobowych

Kategorie 

osób, 

których dane 

są 

przetwarzan

Kategorie przetwarzanych 

danych osobowych

WSPÓŁADM

INISTRATOR

Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie,  ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, tel. kontaktowy: 46 858 28 36, 

email: zmg.mazowsze.zach@mszczonow.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Odbiorcy danych 

osobowych Jeśli 

występują

Planowany termin usunięcia, ew. kryteria 

jego ustalenia

Środki ochrony 

danych, o ile to 

możliwe

Transfer 

danych poza 

EOG (zaznacz X, 

gdy tak)

Dokumentacja 

odpowiednich 

zabezpieczeń 

poza EOG

Nazwa systemu 

lub 

oprogramowania

PRZEDSTAWICIEL 

ADMINISTRATORA

zgodnie z 

załacznikiem 

do rejestru 

czynności 

przetwarzania 

danych 

osobowych



3 Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  

Pracownicy.

  Dane identyfikacyjne

  Dane dotyczące stanu 

zdrowia.

  Dane dotyczące absencji.

*Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy 

oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń, 

*art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 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

-

Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 

2019 r.: 11 lat (10+1).

Dla pracowników zatrudnionych do 31 

grudnia 2018 r.: 3 lata.
-

4
Nadawanie, odbieranie, przechowywanie i usuwanie 

listów oraz przesyłek.

  Kandydaci 

do pracy.

  

Pracownicy.

  

Potencjalni 

klienci.

  Klienci.

  

Potencjalni 

kontrahenci.

  

Kontrahenci.

  Dane identyfikacyjne

  Dane rozliczeniowe.

  Dane o wynagrodzeniu.

  Dane o dochodach.

  Dane adresowe.

  Dane kontaktowe.

  Dane o wykształceniu, 

przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia, uprawnieniach 

zawodowych, kwalifikacjach 

zawodowych.

  Dane dotyczące 

szczególnych uprawnień w 

zakresie stosunku pracy.

  Inne dane podane przez 

nadawcę, wynikające z celu 

końcowego.

*Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego.

*art. 6 ust. 1 lit. c i e,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) 

*Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 

wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych

-

Poczta Polska 

  Zewnętrzny 

podmiot 

świadczący usługi 

niszczenia 

dokumentów.

  Kandydaci do 

pracy.

 Pracownicy.

  Potencjalni 

klienci.

  Klienci.

  Potencjalni 

kontrahenci.

  Kontrahenci.

Określenie retencji jest zależne od celu 

końcowego.

Jeżeli nie ma innych przesłanek – 6 miesięcy 

od ostatniego kontaktu.

- -

5
Prowadzenie ewidencji wydanych pełnomocnictw i 

upowaznień 

  

Pracownicy.

  

Kontrahenci

 Pracownicy 

jednostek 

podległych

  Dane identyfikacyjne.

  Dane adresowe

Dane dotyczące 

szczególnych uprawnień 

  Zakres trwania uprawnienia

*art. 6 ust. 1 lit.  c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

*Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

*Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego

*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych

*Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  ordynacja 

podatkowa

*Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 

wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych

- -

Po upływie 10  pełnych lat kalendarzowych, 

licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, 

w którym nastąpiło zakończenie sprawy t11 

lat (10+1) - pełnomocnictwa

26 lat (25+1) - upoważnienie  

po 25 latach należy przekazać do Archiwum 

Państwowego

- -

zgodnie z 

załacznikiem 

do rejestru 

czynności 

przetwarzania 

danych 

osobowych



7
prowadzenie rejestru podjętych uchwał przez Zarząd  

Związku

skarżący 

wnioskodaw

ca

dane identyfikacyjne

informacja o terenie

dane adresowe

art. 6 ust. 1 lit.c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 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 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 

gminnym  oraz innych sektorowych 

przepisów prawa

- -

26 lat (25+1)

po 25 latach należy przekazać do Archiwum 

Państwowego

8
prowadzenie rejestru podjętych uchwał przez 

Zgromadzenie Związku

skarżący 

wnioskodaw

ca

dane identyfikacyjne

informacja o terenie

dane adresowe

*art. 6 ust. 1 lit.c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 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 

*ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 

gminnym  

oraz innych sektorowych przepisów prawa

- -

26 lat (25+1)

po 25 latach należy przekazać do Archiwum 

Państwowego

- -

-

Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach

Rozporządzenie Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. 

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych i 

brakowania dokumantacji niearchiwalnej

art. 6 ust. 1 lit.  a, b i c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 

zgodnie z 

załacznikiem 

do rejestru 

czynności 

przetwarzania 

danych 

osobowych

6
Archiwizacja (przechowywanie) dokumentacji 

elektronicznej.

  Kandydaci 

do pracy.

  

Pracownicy.

  

Potencjalni 

klienci.

  Klienci.

  

Potencjalni 

kontrahenci.

  

Kontrahenci.

  Dane identyfikacyjne.

  Dane adresowe. 

  Dane kontaktowe. 

  Dane rozliczeniowe.

  Wszelkie inne dane 

przetwarzane w formie 

elektronicznej.

Okres archiwizacji zależy od kategorii 

aarchiwalnej 
-



9
Rozpartywanie skarg, wnioków i petycji przez Zarząd i 

Zgromadzenie

skarżacy

wnioskodaw

ca

Członkowie 

Związku

dane identyfikacyjne

dane adresowe

treść skargi, wniosku lub 

petycji

*Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks 

Postępowania Adminjistracyjnego, 

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

8.01.2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i 

wniosków

*ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

*art. 6 ust. 1 lit.c i e ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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                   

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie 

gminnym

- -

26 lat (25+1)

po 25 latach należy przekazać do Archiwum 

Państwowego

- -

10

powiadomienia o terminach pracy Zgromadzenia, 

Zarządu  komisji Rewizyjnej oraz dostarczenie 

materiałów na

Zgromadzenia

Członkowie 

Związku

dane identyfikacyjne

*Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorzadzie gminnym

*art. 6 ust. 1 lit. b i c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

Po upływie 10  pełnych lat kalendarzowych, 

licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, 

w którym nastąpiło zakończenie spraw (10+1)

-

11

prowadzenie dokumentacji zwiazanej z udzieleniem 

odpowiedzi na wniosek o udostepnienie inforemacji 

publicznej

wnioskodaw

ca

dane identyfikacyjne

dane adresowe

treść informacji publicznej

dane kontaktowe

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 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

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostepie do 

informacji publicznej

- -

Po upływie 5  pełnych lat kalendarzowych, 

licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, 

w którym nastąpiło zakończenie spraw  (5+1)

- -

12

realizacja zamówień publicznych do 130 tys.zł oraz 

realizacja zamówień publicznych powyżej 130 tys zł 

najkorzystniejszej oferty, przetargi

kontrahenci

dane identyfikacyjne

dane adresowe

dane wynikające z ustawy 

Prawo zamównień 

publicznych oraz z 

rozporzadzenie Ministra 

Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentacji, jakich możne 

żądać zamawiający od 

wykonawcy w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych

art. 6 ust. 1 lit. b i c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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

-

Zewnętrzne firmy 

świadczące usługi 

w oparciu o 

zawarte umowy 

oraz oferenci

umowy 11 lat (10 +1), dokumentacja 

zamówień publicznych 6 lat (5+1)
- -

zgodnie z 

załacznikiem 

do rejestru 

czynności 

przetwarzania 

danych 

osobowych



13 realizacja umów cywilno prawnych

klienci

kontrahenci

pracownicy 

dane identyfikacyjne

dane adresowe

dane finansowe

art. 6 ust. 1 lit. b,c,f ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

*Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny

*ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

*ustawą z dnia 31 marca 2020 o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw

-

51 lat (50+1) prace zlecone ze składka ma 

ubezpieczenie społeczne,

11 lat (10+1)  prace zlecone bez składki na 

ubezpieczenie spoleczne

- -

14 prowadzenie strony BIP Związku pracownicy                       dane o karalności

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 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

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostepie do 

informacji publicznej

Extranet.pl
Określenie retencji jest zależne od celu 

końcowego.

15 prowadzenie PPK pracownicy

dane identyfikacyjne, data 

urodzenia, dane kontaktowe, 

inne dalw osobowe 

niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prtacodawcy 

nałozonego przepisem prawa

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 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                         

*ustawa z dnia 4 października 2018r. o 

pracowniczych planach kapitałowych

Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i Tadeusz 

Groszek sp.j.    

Firma 

ubezpieczeniowa 

wybrana przez 

pracowników, 

która będzie 

obsługiwać PPK

dla pracowników zatrudnionych do 

31.12.1998r. - 51 lat (50+1) dla pracowników 

zatrudnionych od 1 stycznia 2019r. 11lat 

(10+1)                                            Dla 

pracowników zatrudnionych pd 1.01.1998 do 

31.12.2018 50 lat, chyba że pracodawca 

skorzysta z opcji skrócenia czasu 

przechowywania wówczas 11 lat (10+1) 

Kadry i płace

16
Rejestr dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowań 

pracowników, człnków ich rodzin oraz zleceniobiorców

  

Pracownicy. 

·  Członkowie 

rodziny 

pracownikó

w.

·  

Usługodawcy 

na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

 Dane identyfikacyjne.

*Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

-Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1) Kadry i płace

zgodnie z 

załacznikiem 

do rejestru 

czynności 

przetwarzania 

danych 

osobowych



17
Rejestr raportów imiennych składek ZUS pracowników i 

zleceniobiorców

  

Pracownicy. 

·  Członkowie 

rodziny 

pracownikó

w.

·  

Usługodawcy 

na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

 Dane identyfikacyjne.

*Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

-Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

51 lat (50+1) Kadry i płace

18
Rejestr informacji podatkowych pracowników i 

zleceniobiorców

  

Pracownicy. 

·  Członkowie 

rodziny 

pracownikó

w.

·  

Usługodawcy 

na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

 Dane identyfikacyjne.

*Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

· Dane o wynagrodzeniu.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.

z ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

*ustawą z dnia 31 marca 2020 o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1).

19 Prowadzenie dokumentacji płacowej Pracownicy.

  Dane identyfikacyjne.

·  Dane kontaktowe.

·  Dane o wynagrodzeniu.

·  Dane o przebiegu 

dotychczasowego 

zatrudnienia.

·  Dane rozliczeniowe.

·  Dane dotyczące stanu 

zdrowia.

·  Dane o zajęciach 

egzekucyjnych.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.

z ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 

2019 r.: 11 lat (10+1).

Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 

1999 r. do 31 grudnia 2018 r.: 50 lat, chyba że 

pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu 

przechowywania, wówczas: 11 lat (10+1).

Kadry i płace

20 Rejestr list płac Pracownicy.

  Dane identyfikacyjne.

*·  Dane o wynagrodzeniu.

*·  Dane o zajęciach 

egzekucyjnych.

*·  Dane rozliczeniowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

51 lat (50+1)

Kadry i płace



21 Ewidencja kart wynagrodzeń

Pracownicy.

*Usługodawc

y na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

  Dane identyfikacyjne.

·  Dane o wynagrodzeniu.

·  Dane rozliczeniowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

51 lat (50+1)

22
Rejestr umów zleceń ze składkai na ubezpieczenia 

społeczne

Pracownicy.

*Usługodawc

y na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

  Dane identyfikacyjne.

*·  Dane o wynagrodzeniu.

*·  Dane o zajęciach 

egzekucyjnych.

*·  Dane rozliczeniowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

*Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

50 lat (50+1)

23
Rejestr umów zleceń bez skłdek na ubezpieczenie 

społeczne

Pracownicy.

*Usługodawc

y na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

  Dane identyfikacyjne.

*·  Dane o wynagrodzeniu.

*·  Dane o zajęciach 

egzekucyjnych.

*·  Dane rozliczeniowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

11 lat (10=1)

24 Rejestr kont bankowych

Pracownicy.

*Usługodawc

y na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

  Dane identyfikacyjne.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

· Kadry i Płace, 

Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1)

25
Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i nagradzaniu dla 

pracowników i zleceniobiorców, również Rp-7

Pracownicy.

*Usługodawc

y na 

podstawie 

umów 

cywilnopraw

nych.

 Dane identyfikacyjne.

*Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

Pracy oraz wydanych na podstawie ustawy 

rozporządzeń,

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1)

Kadry i płace

26 Ewidencja wyciagów bankowych

  Klienci.

·  

Kontrahenci.

* Pracownicy

 Dane identyfikacyjne.

Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

*art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

*Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowośc

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1) Kadry i płace



27 Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży

  Klienci.

·  

Kontrahenci.

 Dane identyfikacyjne.

Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

*art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

*Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowośc

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1) Kadry i płace

28 Rejestr not księgowych

  Klienci.

·  

Kontrahenci.

 Dane identyfikacyjne.

Dane rozliczeniowe.

· Dane adresowe.

*art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

*Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowośc

 Usługi 

Informatyczne 

INFO-SYSTEM 

Roman i tadeusz 

Groszek sp.j.

6 lat (5+1)

Kadry i płace

29 Obsługa płatności

  Klienci.

·  

Kontrahenci.

  Dane identyfikacyjne. 

·  Dane kontaktowe.

·  Dane adresowe.

·  Dane rozliczeniowe.

*art. 6 ust. 1 lit. c ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

*Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowośc

6 lat (5+1)

30

Realizacja programu Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicy, imię, nazwisko, adres

zamieszkania, adres do 

korespondencji, numer 

telefonu, adres poczty 

elektronicznej, PESEL, numer 

i seria dowodu osobistego lub 

numer paszportu albo innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w przypadku osób 

nieposiadających 

obywatelstwa polskiego, 

nazwa zakładu pracy,  

* art. 6 ust. 1 lit.  c   ,Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.)     

* Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych

po upływie 10 lat niezależnie od podstawy 

zatrudnienia,  chyba że odrębne przepisy 

przewidują dłuższy okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej, bądź inne 

przepisy prawa, które regulują okresy 

przechowywania danych.


