Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla pracowników szkoły)

Klauzula informacyjna RODO ( dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników
niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem
danych osobowych).
Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018r.
poz. 1000) i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Mikołaja Kopernikaw Olecku, ul. Słowiańska 1, 19 -400

Olecko,Tel.87 5202086, e-mail:

sp2@olecko.edu.pl zwany dalej administratorem.
2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu 87 520 20 86 lub adresem email: iod.sp2.olecko@gmail.com.

3.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie informacji oświatowej, Kodeksu pracy, Ustawy
o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/calach: zatrudnianie oraz realizacja
wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, pomoc socjalna, zapewnienie
bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja zadań statutowych szkoły.

5.

Odbiorcami Pani/ Pana danych będą: Poradnia Medycyny Pracy, Organy kontrolne
i nadzorcze, audytowe, Zewnętrzny usługodawca BHP, Zewnętrzny administrator programu
kadrowo -płacowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym elektroniczne przetwarzanie
w ramach programu Płatnik),

Urząd Skarbowy,

Pożyczkowa- w razie przystąpienia do niej,

Pracownicza Kasa Zapomogowo -

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych, Podmioty szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne w zakresie danych
niezbędnych do przeprowadzenia usługi (doradztwa, szkoleń, mentoringu, mediacji itp.),
Podmioty organizujące wyjazdy służbowe lub niezbędne do wykonania usługi przejazdowej
lub hotelowej w ramach zadań służbowych, Wnioskujący o udostępnienie informacji
publicznej,

Zewnętrzne

firmy

obsługujące

ubezpieczenia

grupowe

od

następstw

nieszczęśliwych wypadków.
6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przytoczone
przepisy j/w a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia i realizacji umowy z pracownikiem.

10. Dane

osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.
11. Dane

osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach
szczególnych.
12. W

przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.

Mikołaja Kopernika w Olecku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

