KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym, ul.
Szkolna 2, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 715 18 00, reprezentowany przed dyrektora.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres email:
iodo@szkolatyniecmaly.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Retencja

Zawarcie oraz realizacja umowy
o pracę

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy

50 lat / 10 lat
w zależności
od daty
zatrudnienia

Wykonanie obowiązków
prawnych ciążących na
pracodawcy m.in. obsługa
kadrowo-płacowa, BHP,
prowadzenie akt osobowych,
ewidencji czasu pracy,
kierowanie na badania
lekarskie, …

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze

50 lat / 10 lat
w zależności
od daty
zatrudnienia

Szkolenia podnoszące
kwalifikacje

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym

50 lat / 10 lat
w zależności
od daty
zatrudnienia
lub do czasu
zgłoszenia
skutecznego
sprzeciwu

Publikacja Twojego wizerunku
w przypadku gdy wyrazisz na to
zgodę

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na
przetwarzanie danych

Do czasu
wycofania
zgody

Archiwizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach

50 lat / 10 lat
w zależności
od daty
zatrudnienia

Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 lata

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy szkoleniowe, firmy ubezpieczeniowe, ZUS,
Urząd Skarbowy, Referat Wspólnej Obsługi Jednostek, Urząd Gminy Kobierzyce oraz podmioty z
którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
5. Przysługujące Ci prawa:







Prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
Prawo żądania sprostowania danych,
Prawo żądania usunięcia danych,
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości zawarcia umowy.

