
Rejestr czynności przetwarzania danych

1 2 3

Art.. 30 ust. 1 pkt b

1.

Rekrutacja pracowników Samodzielne stanowisko ds. 

kadr

Rekrutacja pracowników

2.

Prowadzenie rejestru 

pracowników, akt 

pracowniczych i ewidencji 

czasu ich pracy

Samodzielne stanowisko ds. 

kadr

Prowadzenie ewidencji 

pracowników zgodnie z 

Kodeksem Pracy

3.

Zgłoszenie pracowników i 

członków ich rodzin do ZUS, 

ich aktualizacja i 

przekazywanie danych o 

zwolnieniach. 

Samodzielne stanowisko ds. 

kadr

Zgłoszenia pracownika i członków 

jego rodziny do ZUS, ich 

aktualizacja oraz przekazywanie 

informacji o zwolnieniach.

4.

Prowadzenie rozliczeń z 

pracownikami, wypłata 

wynagrodzeńn naliczanie 

obciążeń oraz naliczanie 

składek do ZUS

Samodzielne stanowisko ds. 

płac

Prowadzenie rozliczeń z 

pracownikami, naliczanie 

potrąceń, obliczanie składek ZUS

LP.
Nazwa czynności 

przetwarzania

Jednostka organizacyjna 

(departament, dział itp.)
Cel przetwarzania
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Art.. 30 ust. 1 pkt c Art.. 30 ust. 1 pkt c

Kandydaci do pracy Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane 

o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach 

zawodowych.

Pracownicy Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane 

o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji 

(urlopy, zwolnienia lekarskie, 

rehabilitacyjne,szkoleniowe i inne), dane o 

zakresie obowiązków, stawce 

wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne 

dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy 

Pracownicy Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane 

o Odziale NFZ oraz inne dane wymagane w 

formularzu zgłoszenia ZUS ZUA -zgłoszenie, 

ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA -

wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie 

członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie 

okresu zasiłkowego, OL-2 - wniosek o 

kontrolę zaśw. lekarskiego, Z15a - zgłoszenie 

opieki nad dzieckiem, Z15B - zgłoszenie 

opieki nad innym członkiem rodziny 

Pracownicy Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane 

kadrowe (wysługa lat pracy, stawka 

wynagrodzeń), dane o czasie pracy, 

przyznanych nagrodach, potrąceniach 

(składki związkowe, zajęcia komornicze itp.) 

numery kont dla przelewów bankowych 

pracownika

Kategorie osób Kategorie danych
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Art.. 30 ust. 1 pkt f

Zgoda osób, których dana dotyczą.       ● 

Przepis prawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w 

szczeg. art. 22
1 

 § 1.

Kandydaci do pracy Po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego

● Umowa o pracę.

● Przepis prawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w 

szczeg. art. 22
1
 w związku z art. 94 pkt 9a i 

9b 

Pracownik 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 217 t.j.)]

● Przepis prawa.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a

Pracownik 50 lat [art. 125a ust 4  ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U.z 2017 r., 

poz.1383)]

Umowa o pracę.

Przepis prawa.

● Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III 

- Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 

października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a;

Pracownik 50 lat [art. 125a ust 4  ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U.z 2017 r., 

poz.1383)]

Podstawa prawna Źródło danych

Planowany termin usunięcia 

kategorii danych 

(jeżeli jest to możliwe)
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Art.. 30 ust. 1 pkt a Art.. 30 ust. 1 pkt d Art.. 30 ust. 1 pkt d

Nie dotyczy Nie dotyczy Dane nie są przekazywane 

innym podmiotom

Nie dotyczy Nie dotyczy ZUS, inne firmy 

ubezpieczeniowe - dotyczy tylko 

osób posiadających polisy 

ubezpieczeniowe

Nie dotyczy Nie dotyczy ZUS, inne firmy 

ubezpieczeniowe - dotyczy tylko 

osób posiadających polisy 

ubezpieczeniowe

Nie dotyczy Nie dotyczy Banki, urzędy skarbowe, ZUS,  

inne firmy ubezpieczeniowe - 

dotyczy tylko osób 

posiadających polisy 

ubezpieczeniowe, 

Kategorie odbiorców

(innych niż podmiot 

przetwarzajacy)

Nazwa współadministratora

i dane kontaktowe

(jeśli dotyczy)

Nazwa podmiotu przetwarzajacego

i dane kontakowe

(jeśli dotyczy)
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Art.. 30 ust. 1 pkt g

Program kadrowo-płacowy. 

Dokumentacja papierowa.

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, 

dostępnych tylko dla upoważnionych osób. 

Kontrola dostępu do systemu informatycznego, 

dostęp tylko dla osób upoważnionych.

Program kadrowo-płacowy. 

Dokumentacja papierowa.

Zamykane szafy w pomieszczenniach zamykanych, 

dostępnych tylko dla upoważnionych osób. 

Kontrola dostępu do systemu informatycznego, 

dostęp tylko dla upoważnionych osób, instalacja 

oprogramowania zabezpieczającego typu firewall, 

system antywirusowy.

Program kadrowo-płacowy. 

Płatnik. Dokumentacja papierowa.

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, 

dostępnych tylko dla upoważnionych osób. 

Kontrola dostępu do systemu informatycznego, 

dostęp tylko dla upoważnionych osób, instalacja 

oprogramowania zabezpieczającego typu firewall, 

system antywirusowy.

Program kadrowo-płacowy. 

Płatnik. Dokumentacja papierowa.

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, 

dostępnych tylko dla upoważnionych osób. 

Kontrola dostępu do systemu informatycznego, 

dostęp tylko dla upoważnionych osób, instalacja 

oprogramowania zabezpieczającego typu firewall, 

system antywirusowy, system wykrywania 

włamań. Szyfrowana transmisja podczas 

przekazywania danych.

 Ogólny opis technicznych i organizacyjnych 

srodków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1

(jeżeli jest to możliwe)

Nazwa systemu lub 

oprogramowania
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Transfer do kraju trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej (nazwa 

kraju i podmiotu) 

Art. 30 ust. 1 pkt e

Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto 

decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych 

nie jest wymagana.

Nie dotyczy

Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto 

decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych 

nie jest wymagana.

Nie dotyczy

Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto 

decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych 

nie jest wymagana.

Nie dotyczy

Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto 

decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych 

nie jest wymagana.

Nie dotyczy

Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej

DPIA

(jeśli tak, lokalizacja raportu)
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Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 akapit 

drugi - dokumentacja odpowiednich 

zabezpieczeń

Art. 30 ust. 1 pkt e

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej


