KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 dalej RODO,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, z
siedzibą: ul. Szkolna 6, 84-217 Szemud;
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest
nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
gryfinspektor@gmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
prawa podatkowego oraz rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit b, art. 9 ust. 2 lit h
RODO);
 w celu w celu przyznania usług i świadczeń oraz dopłat z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w związku z sytuacja życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania
z funduszu (Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.), art. 53 Ustawy z dnia 29 styczeń 1982 r Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz z art. 6 ust. 1 lic. C RODO);
 w celu marketingu i promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, w tym prowadzenia
konkursów, publikacji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (art. 6 ust. 1 lit a
RODO);
 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań
organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z
podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt
osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie
uniemożliwi realizację zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowoskładkowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

