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Rekrutacja 

Selekcja 

Proces zatrudnienia –

a) gromadzenie i przetwarzanie danych w okresie 
zatrudnienia 

b) gromadzenie i przetwarzanie danych w celu 
ustalenia prawa do świadczeń , uprawnień, 
zwolnień, ulg na gruncie prawa pracy, prawa 
ubezpieczeń społecznych , prawa podatkowego i 
innych przepisów.  

c) Naliczanie i wypłata wynagrodzenia 

d) ZFŚS

Wybrane procesy HR 



Art. 221. § 1 k.p. Pracodawca ma prawo
żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do  
osoby ubiegającej się o zatrudnienie 



Art. 221 § 2 k.p. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania,
niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień
przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie
oświadczenia osoby, której one dotyczą.

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o
których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w
§ 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których
mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe pracownika 

https://sip.lex.pl//search-hypertext/16789274_art(22(1))_1?pit=2018-11-07


Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników lub ochrony
mienia lub kontroli produkcji lub zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
pracodawca może wprowadzić szczególny
nadzór nad terenem zakładu pracy lub
terenem wokół zakładu pracy w postaci
środków technicznych umożliwiających
rejestrację obrazu (monitoring).

Art. 222 k.p. - Monitoring w zakładzie pracy 



Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych,
szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń
udostępnianych zakładowej organizacji związkowej,
chyba że stosowanie monitoringu w tych
pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu
określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz
innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady
wolności i niezależności związków zawodowych, w
szczególności poprzez zastosowanie technik
uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w
tych pomieszczeniach osób.

Art. 222 k.p. - Monitoring w zakładzie pracy 



Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów,
dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4,
uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające
dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne
nie stanowią inaczej.

Monitoring - okres przechowywania danych 



§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania
monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy
lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu,
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem
zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do
ustalenia regulaminu pracy.

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o
wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u
danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie
przed jego uruchomieniem.

§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika
do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o
których mowa w § 6.

Obowiązki pracodawcy – wprowadzenie monitoringu



W przypadku wprowadzenia
monitoringu pracodawca oznacza
pomieszczenia i teren
monitorowany w sposób widoczny i
czytelny, za pomocą odpowiednich
znaków lub ogłoszeń dźwiękowych,
nie później niż jeden dzień przed
jego uruchomieniem.

Oznaczenia pomieszczeń i terenu 



Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji
pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu
pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych
pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może
wprowadzić kontrolę służbowej poczty
elektronicznej pracownika (monitoring poczty
elektronicznej).

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może
naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr
osobistych pracownika.

§ 3. Przepisy art. 222 § 6-10 stosuje się
odpowiednio ( slajd 8 i 9).

Monitoring poczty elektronicznej art. Art. 223  

k.p
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