KLAUZULAINFORMACYJNA
(dlapracownikówpedagogicznychipracowników
niepedagogicznychszkoły,wzwiązkuzpozyskiwaniemdanychosobowychorazwzwiązku z
naborempracowników).

Napodstawieart.13ust.1i2RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanychoraz
uchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozporządzenieoochroniedanychosobowych)(Dz.
Urz.UE.L.z2016r.Nr119,str.1)(dalejjako:„RODO”),informujemyPanią/Panao
sposobieicelu,wjakimprzetwarzamyPani/Panadaneosobowe,atakżeoprzysługujących
Pani/Panuprawach,wynikającychzregulacjioochroniedanychosobowych:
1. AdministratoremPani/Panadanychosobowychjest DyrektorSzkołyPodstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul.
Marcinkowskiego 2, tel. 68 327 65 35 , e-mail: spnowogrod1@nowogrodbobrz.pl
2. Administratorwyznaczyłinspektoraochronydanych – Pana Jarosława Saka,zktórym
możnasięskontaktowaćpoprzeze-mail:iod@nowogrodbobrz.pllubpisemnienaadres
Administratoradanych.
3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy,
prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia
pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania
informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych
świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS na
podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem
obowiązków nałożonych Kartą Nauczyciela, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o
pracownikach samorządowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą.
4. PodstawąprawnąprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychsąobowiązujące
przepisyprawa,zawarteumowylubudzielonaprzezPanią/Panazgoda.
5. Zdanychosobowychbędziemykorzystaćdomomentuzakończeniarealizacjicelów
określonychwpkt3,apotymczasieprzezokresorazwzakresiewymaganymprzez
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przepisypowszechnieobowiązującegoprawa.
Pani/Panadanemogązostaćprzekazaneorganomwładzypublicznejorazpodmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującegoprawa,innympodmiotom,którenapodstawiestosownychumów
podpisanychzeSzkołąPodstawowąnr
1
w
Nowogrodzie
Bobrzańskimprzetwarzajądaneosobowedla którychAdministratoremjest dyrektor szkoły.
Pani/Panadanemogą byćprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany, natomiast niebędą
podlegaćprofilowaniu.
Pan/PanadanenietrafiąpozaEuropejskiObszarGospodarczy(obejmującyUnię
Europejską,Norwegię,LiechtensteiniIslandię).
WzwiązkuzprzetwarzaniemPani/Panadanychosobowych,przysługująPani/Panu
następująceprawa:
prawodostępudodanychosobowych,
prawożądaniasprostowania/poprawieniadanychosobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
prawożądaniaograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych,
prawowyrażeniasprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowych,
prawodoprzenoszeniaPani/Panadanychosobowych,tj.prawootrzymaniaod nas swoich
danych
osobowych;
prawo
do
przenoszenia
danych
osobowych
przysługujetylkocodotychdanych,któreprzetwarzamynapodstawiePani/Pana zgody,
prawowniesieniaskargidoorganunadzorczego–PrezesaUrzęduOchrony
DanychOsobowych
z
siedzibą
w
Warszawie,
ul.
Stawki
2,gdyuznaPani/Pan,iżprzetwarzaniedanychosobowych
naruszaprzepisyOgólnegoRozporządzeniaoochroniedanychosobowych.
Wprzypadkugdyprzetwarzaniedanychosobowychodbywasięnapodstawiezgody
osobynaprzetwarzaniedanychosobowych(art.6ust.1lit.aRODO),przysługuje
Pani/Panuprawodocofnięciatejzgodywdowolnymmomencie.Cofnięcietoniema
wpływunazgodnośćprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzedjej
cofnięciem,zobowiązującymprawem.
Wsytuacji,gdyprzetwarzaniedanychosobowychodbywasięnapodstawie udzielonej zgody,
podanie
przez
Panią/Pana
danych
osobowych
Administratorowimacharakterdobrowolny.
PodanieprzezPanią/Panadanychosobowychjestobowiązkowe,wsytuacjigdy
przesłankęprzetwarzaniadanychosobowychstanowiprzepisprawa.

Dyrektor Szkoły

