
 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – 

klauzula informacyjna dla pracowników i nauczycieli w szkole. 

 

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)a 

Informuję, że:  

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 z siedzibą w Końskich  przy ul. Staszica 5. Możesz się z Nami kontaktować 

poprzez numer telefonu 41 3726941 lub adres email zsp1kon@gmail.com. Możesz 

się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod  numerem 22 350-01-

40bądź adresem e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl. Twoje dane osobowe 

przetwarzane będą w następującym/cych celu/celach: 

a. Realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy 

b. Ewidencji czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy 

c. Prowadzenie rozliczeń, wypłaty wynagrodzenia, naliczania obciążeń oraz 

naliczania składek ZUS 

d. Przeprowadzanych szkoleń wynikających z wymogów prawa,rozwoju 

pracowniczego 

e. Realizacji zadań opisanych w regulaminie pracy 

f. Zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób 

g. Profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy 

h. Zapewnienia komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

Twoich obowiązków służbowych 

i. Archiwizacji dokumentacji pracowniczej zgodnie z prawem 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z kodeksu pracy. 

3) Twoje dane osobowe mogą zostac ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom 

odbiorców: 

a. Organom Państwowym zgodnie z prawem 

b. ZUS 

c. ZFŚS 

d. Podmiotom realizującym zadania dotyczące profikaktyki zdrowotnej, 

medycyny pracy 
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e. Podmiotem realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacji 

opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z art. 28 RODO 

4) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 zawarta między nami umowa do której Twoje dane zostały nam podane 

 przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na nas w postaci kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1778 t.j.) 

 przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 

medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy  

 przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów archiwalnych,ale nie 

naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne 

środki ochrony Twoich praw podstawowych i interesów. 

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych 

6) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres realizacji umowy, 

do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikajacych z zawartej umowy na podstawie 

której dane osobowe są przetwarzane oraz 50 lat po jej wygaśnięciu zgodnie z art. 51u 

ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.) 

7) Masz prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym 

momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,w 

przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.  

9) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 


