Klauzula informacyjna – pracownicy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 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 (dalej RODO) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu
ul. Bartosza Głowackiego 11, 32-566 Alwernia, telefon: 12 283 11 50.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się
poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na
potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków
pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy, pomoc socjalną, bezpieczeństwo i
organizacja pracy, kształcenie, organizacja wyjazdów służbowych, w tym również na potrzeby
ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. d, h, f RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Pani/Pana dane osobowe mogą udostępniane innym uprawnionym podmiotom, które uprawnione
są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. ZUS, US, Organ prowadzący, IOD), a także na
rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla
systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, firmom realizującym usługi
na rzecz administratora oraz innym podmiotom współpracującym z administratorem w realizacji
wskazanych celów przetwarzania.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania
decyzji oraz profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

