Klauzula informacyjna dla pracownika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”),informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
w Tuchowie, a w imieniu placówki działa Dyrektor Szkoły.

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sptuchow@sp.tuchow.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6,
33-170 Tuchów.

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: firma.tomaszpilch@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks Pracy oraz Ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) w celu przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
zawartych umów i porozumień (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych (m.in. GAO, Kuratorium Oświaty, SIO)
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez 50 lat licząc od dnia
ustania zatrudnienia.
6) 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 na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie
Facebooka szkoły. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w ich
klauzuli informacyjnej.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

