Klauzula informacyjna dla pracowników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO)
informujemy, iż :
1) Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w
Piekarach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, Piekary 100, 32-060 Liszki, tel.
12 2806221, e-mail: sp_piekary@onet.eu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Dawid Kowalski, tel. 606 942305.
3) Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych
świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych
innym podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny,
monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników,
stosowanie systemu kontroli dostępu).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności: medycyna pracy,
zewnętrzne biura rachunkowe, komercyjna opieka medyczna, pakiet socjalny, biura podróży,
zewnętrzne usługi ochrony mienia, ZUS, US.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu
Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn oraz do momentu odwołania zgód.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

